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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER CONCURRÈNCIA
A PROVES SELECTIVES.
Article 1. Fonament
En ús de les facultats reconegudes en els articles 106 de la Llei 7/85,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 58 de la Llei 39/88, Reguladora
de les Hisendes Locals, de conformitat amb allò disposat en els articles 15 a
19 de la Llei 39/88, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la participació
en els procediments de selecció de personal convocats per l’Ajuntament.
Article 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa
desenvolupada amb motiu de la preparació i realització de les proves
selectives de personal convocades per l’Ajuntament.
Article 3. Subjectes Passius
Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta Ordenança tots els qui
sol·liciten participar en les proves selectives per a l’ingrés de personal al
servei de l’Ajuntament, sense que es perda tal condició per la circumstància
de ser finalment exclosos d’aquestes per no reunir els requisits de la
corresponent convocatòria.
Article 4. Quota Tributària
1.- La quota tributària, que consistirà en una quantitat fixa que atendrà a la
classificació del personal en els respectius grups, es determinarà per
l’aplicació de les següents tarifes:
Categoria
Oposició
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Grup E

Euros
42
42
36
30
24

2.- En el supòsit de proves convocades i destinades a borses de treball, les
tarifes aplicables seran les indicades a l’apartat anterior, amb una reducció
del 50%
Article 5. Meritació i Ingrés
1.- La taxa regulada en aquesta Ordenança es merita en el moment
presentació per l’interessat de la corresponent sol·licitud per participar
les proves selectives, i s’exigirà mitjançant el règim d’autoliquidació.
obstant això, en el cas en que un subjecte passiu haja estat exclòs de
llistes d’admesos, pel qualsevol dels motius previstos en les bases de
proves, no hi haurà meritació.
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2.- Pel que fa l’ingrés, en el moment de presentació de la sol·licitud de
participació en el corresponent procés selectiu haurà d’adjuntar-se l’oportú
document que acredite l’ingrés efectuat.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, i romandrà en vigor fins la seua modificació o
derogació expressa.”
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