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PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA RELATIU A
L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA NOVA ORDENANÇA FISCAL, NÚM. 2.20
REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSCRIPCIÓ EN LES CONVOCATÒRIES PER LA
SELECCIÓ DE PERSONAL A L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les facultats
que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer
publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de
Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATESES les Ordenances fiscals vigents per a l’1 de gener de 2018.
VISTA la proposta de creació d’una nova taxa per la inscripció en les convocatòries per a la
selecció de personal a l’Ajuntament de l’Hospitalet, presentada per Recursos Humans.
VIST que s’ha dut a terme la Consulta pública prèvia per a la creació d’una nova ordenança
fiscal, en compliment del què s’estableix l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, segons el criteri
manifestat en l’informe emès per la Direcció General de Tributs, en data 10 de gener de
2018, i que s’ha elaborat la corresponent Memòria amb les aportacions rebudes per part de
la ciutadania i les respostes respectives, fent-ho constar tot al portal de la web municipal.
VISTA la memòria de la proposta de creació de la nova Ordenança fiscal 2.20 reguladora de
la taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal de l’Ajuntament
de l’Hospitalet, formulada pel director de l’Òrgan de Gestió Tributària i la directora de serveis
d’Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos, de data 9 d’abril de 2018.
ATÈS el dictamen del Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet de Llobregat, de data
19 d’abril de 2018.
VISTA la provisió, de data 25 d’abril de 2018, del tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i
Serveis Centrals, on es disposa que s’iniciï l’expedient corresponent d’aprovació per a la
creació d’una nova Ordenança fiscal núm. 2.20 reguladora de la taxa per la inscripció en les
convocatòries per la selecció de personal de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
VIST l’informe de la directora de serveis d’Hisenda i Recursos Generals, Programació,
Pressupostos i l’informe jurídic de l’Òrgan de Gestió Tributària que s’adjunten a l’expedient.
ATÈS el que es preveu als articles 15 a 17 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març, en relació amb el
procediment d’aprovació de les Ordenances fiscals.
ATÈS que l’òrgan competent per l’adopció de l’acord és el Ple de l’Ajuntament d’acord amb
l’article 123.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, i amb
el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR amb caràcter provisional, d’acord amb els articles 20 i 57 de la Llei
reguladora de les hisendes locals, la nova Ordenança fiscal núm. 2.20 reguladora de la taxa
per la inscripció en les convocatòries per la selecció de personal de l’Ajuntament de
l’Hospitalet que es sotmet a aprovació de conformitat amb el que determinen els articles 15,
16 i 17 de la Llei reguladora de les hisendes locals, el text de la qual es transcriu a
continuació:
“ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.20 REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSCRIPCIÓ
EN LES CONVOCATÒRIES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL A L’AJUNTAMENT
DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Disposició general
ARTICLE 1
A l’empara d’allò previst als articles 20 i 57 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal que es
regirà per aquesta ordenança fiscal.
Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat tècnica i administrativa conduent a la
selecció dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament, ja sigui amb caràcter
permanent, indefinit o temporal.
Subjecte passiu
ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents de la taxa, els qui sol·licitin participar en un procés de
selecció de personal de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
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Obligació de contribuir
ARTICLE 4
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de la sol·licitud d’inscripció en
les convocatòries per a la selecció dels empleats públics.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre de
tarifes següent:
Presentació de sol·licituds i pagament per mitjans electrònics:
•

Selecció d’empleats públics amb caràcter permanent o indefinit:

o
o
o
o
o

Accés al subgrup A1 ………….
Accés al subgrup A2 ………….
Accés al subgrup C1 ………….
Accés al subgrup C2 ………….
Accés al subgrup AP ………….

•

Selecció d’empleats públics amb caràcter temporal:

o
o
o
o
o

Accés al subgrup A1 ………….
Accés al subgrup A2 ………….
Accés al subgrup C1 ………….
Accés al subgrup C2 ………….
Accés al subgrup AP ………….

25,00 euros.
20,00 euros.
15,00 euros.
12,50 euros.
7,50 euros.

17,50 euros.
14,00 euros.
10,50 euros.
8,75 euros.
5,25 euros.

Presentació de sol·licituds i pagament per mitjans no electrònics:
•

Selecció d’empleats públics amb caràcter permanent o indefinit:

o Accés al subgrup A1 ………….
o Accés al subgrup A2 ………….
o Accés al subgrup C1 ………….
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o Accés al subgrup C2 ………….
o Accés al subgrup AP ………….

25,00 euros.
15,00 euros.

•

Selecció d’empleats públics amb caràcter temporal:

o
o
o
o
o

Accés al subgrup A1 ………….
Accés al subgrup A2 ………….
Accés al subgrup C1 ………….
Accés al subgrup C2 ………….
Accés al subgrup AP ………….

35,00 euros.
28,00 euros.
21,00 euros.
17,50 euros.
10,50 euros.

Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
1. Estaran exemptes del pagament de la taxa les persones que es trobin en algun dels
casos següents:
−

Membres de família nombrosa o monoparental de categoria especial.

−

Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

−

Persones en situació de desocupació i que no rebin cap prestació econòmica.

2. Tindran una bonificació del 50% de l’ import de la taxa els membres de família
nombrosa o monoparental de categoria general.
3. Totes aquestes situacions generadores d’algun tipus d’exempció o bonificació hauran
d’esser degudament acreditades mitjançant justificació documental.
Normes de gestió, liquidació i pagament
ARTICLE 7
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. El pagament de la taxa s’haurà d’efectuar prèviament a la sol·licitud de participació
en el procés de selecció, en la forma i dins del termini de presentació de sol·licituds
que es determini en la corresponent convocatòria.
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3. Únicament procedirà la devolució de l’ import de la taxa quan per causes no
imputables al subjecte passiu l’activitat tècnica i/o administrativa que constitueix el
seu fet imposable no es realitzi.

Disposició Final
Aquesta Ordenança Fiscal, va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data
…………, entrarà en vigor l’endemà de la data de la seva publicació al BOPB i tindrà
vigència mentre no se’n acordi la seva modificació o derogació.”
SEGON.-SOTMETRE aquest acord a informació pública i audiència de les persones
interessades durant el termini de trenta dies, comptats a partir del següent de la publicació
de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari dels de
més difusió de la província i a la web municipal perquè es puguin presentar reclamacions i
suggeriments segons s’estableix a l’article 17 del TRLRHL, juntament amb l’audiència i
informació pública que s’estableix a l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
TERCER.- ENTENDRE definitivament aprovat l’acord en cas que no es presentin
reclamacions o suggeriments en el període d’informació pública, i PUBLICAR en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, l’acord definitiu i el text íntegre de l’Ordenança fiscal
aprovada, la qual s’aplicarà l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció General, a la Direcció de Serveis de
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos i a Recursos Humans.
Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Centrals

Manuel Brinquis Pérez

