AJUNTAMENT DE PAÜLS

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31
REGULADORA DE LA TAXA PER CONCURRÈNCIA
SELECTIVES PER A L’INGRÉS DE PERSONAL.

A

PROVES

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local; i de conformitat amb el que disposen els articles 132 i 20.4, en relació
amb els articles del 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest
Ajuntament estableix la taxa per a la concurrència a proves selectives per a
l’ingrés de personal, l’exacció de la qual s’efectuarà amb subjecció al que
preveu aquesta ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la presentació de la sol·licitud d’admissió
als processos electius inclosos a l’Oferta Pública d’Ocupació, que es convoquin
per a la provisió de places corresponents al torn lliure i al torn de promoció
interna dels diferents grups de classificació de la plantilla de funcionaris i
personal laboral de la d’aquest Ajuntament, els quals es regeixen per les
corresponents bases.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques que sol·licitin ser
admeses a algun dels processos selectius convocats dins de l’Oferta Pública
d’Ocupació.
Article 4. Quota tributària
Els drets d’examen per a cadascuna de les convocatòries corresponents al torn
lliure de l’Oferta Pública d’Ocupació, es fixen en les següents quantitats:
- Per a l’accés com a funcionari al grup de titulació A1 o com a laboral
equiparable: 50 €
- Per a l’accés com a funcionari al grup de titulació A2 o com a laboral
equiparable: 40 €
- Per a l’accés com a funcionari als grups de titulació B, o com a laboral
equiparable: 30 €
- Per a l’accés com a funcionari al grup de titulació C1, o com a laboral
equiparable: 20 €
- Per a l’accés com a funcionari al grup de titulació C2 o altres, com a laboral
equiparable: 10 €
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Article 5. Bonificacions
Els drets d’examen per a cadascuna de les convocatòries corresponents al torn
de promoció interna de l’Oferta Pública d’Ocupació, tindran una reducció del
50% de l’import de la taxa esmentada en l’article anterior.
Les persones que acreditin estar inscrites a l’atur tindran una reducció del
100% de l’import de la taxa.
Les persones que acreditin estar discapacitades tindran una reducció del 100%
de l’import de la taxa.
Article 6. Acreditació
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment de presentació
de la instància. La carta de pagament acreditativa d’haver efectuat l’ingrés
corresponent en un compte bancari a nom de l’Ajuntament o gir postal de la
quota corresponent es presentarà junt amb la sol·licitud de participació en les
proves o bé dins del termini de presentació de les instàncies.
La falta de pagament de la taxa dins del termini fixat significarà a tots els
efectes el desistiment de la instància presentada.
En el supòsit que l’interessat no fou admès en el procés selectiu, l’import de la
taxa es retornarà prèvia sol·licitud expressa d’aquest.
Article 7. Infraccions i sancions
En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions
que a les mateixes corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposen els
articles 178 i següents de la Llei 53/2003, de 17 de desembre, General
Tributària i en les disposicions que la complementen i desenrotllen, d’acord
amb el que estableix l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.

Enric Adell Moragrega. Alcalde president.
A Paüls, 15 de març de 2016.
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