AJUNTAMENT DE LA FIDELISSIMA CIUTAT D’ALCANAR
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
REGULADORA DE LA TAXA PER CONCURRÈNCIA EN
LES PROVES SELECTIVES PER A L’INGRÉS DE
PERSONAL
“ARTICLE 1.- FONAMENT I OBJECTE
1.- L’ Ajuntament d’Alcanar, en ús de les seves facultats atorgades pels artícles 133.2 i 142 de la
Constitució, i per l’artícle 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i
de conformitat amb allò disposat en els artícles 15 a 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’artícle 58 de dita Llei, acorda establir la present
Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per concurrència a les proves selectives per a ingrès de
personal.
2.- Serà objecte d’aquesta exacció la tramitació a instància de l’interessat de la sol.licitud de
prendre part en les proves selectives, que es pretenen realitzar per proveir llocs de treball vacants en
l’Ajuntament d’Alcanar.
ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la Taxa l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la
convocatòria i celebració de proves selectives per a l’ingrès de personal al servei de l’Ajuntament
d’Alcanar.
ARTICLE 3.- OBLIGACIO DE CONTRIBUIR I MERITAR
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenta per l’interessat en la sol.licitud
que inicia la tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.
ARTICLE 4.- SUBJECTE PASIU
Són subjectes pasius les persones físiques que sol.liciten de participar en la celebració de les
proves selectives per ingrés del personal al servei d’aquest Ajuntament.
ARTICLE 5.- QUOTA TRIBUTARIA
1.- LA QUOTA TRIBUTÀRIA ES DETERMINARÀ PER UNA QUANTITAT FIXA DEL RÈGIM
LABORAL O FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL, O DEL SEU CRÀCTER FIXE O TEMPORAL:
a) Proves selectives corresponents a personal integrat en els grups A, B y C:
…………………………………………… 12 euros.
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b) Proves selectives corresponents al personal integrat en els grups D y E:
…………………………………………….. 12 euros.
2.- El pagament de les taxes no obliga l’Administració Municipal a la admissió del sol.licitant a
prendre part en les proves selectives si no cumpleix amb tots i cadascun dels requisits que s’exigeixen en
la convocatòria, sens perjudici del dret de devolució que tindrà l’interessat en els terminis regulats en
l’apartat 5 de l’artícle 8 de la present Ordenança.
ARTICLE 6.- NORMES DE GESTIO:
1.- La instància i els documents que han de presentar-se per ser admesos a prendre part en les proves
selectives es dirigiran al Sr. Alcalde –President de la Corporació, i s’hauran de presentar en les Oficines
Municipals o en els llocs assenyalats en l’artícle 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en els terminis
assenyalats en les Bases de les convocatòries.
2.- Juntament amb la presentació de la so.licitud de participació en les proves, es presentarà copia de la carta
de pagament acreditativa d’haver efectuat l’ingrès en l’entitat col.laboradora de la quota corresponent a la
prova en la qual es va sol.licitar la participació.
3.- Els escrits rebuts pels conductes a que es fa referència en l’artícle 38.4 de la citada Llei 30/1992, que no
vinguin degudament reintegrats, no seran admessos provisionalment, concedint a l’interessat un termini de
déu díes a efectes de subsanació d’aquest requisit amb l’apercibiment de que transcorregut el termini sense
efectuar l’ingrés es procedirà a la seva exclusió en les proves selectives de les que es tracti.
4.- Així mateix es podrà realitzar l’ingrés de forma, mitjà i modes de pagament establerts en el Capitol VI de la
Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs Locals.
5.- Els drets d’exàmen només podran ser retornats en el supòsit que l’opositor no sigui admès a prendre part
en el procés selectiu per falta d’algún dels requisits exigits en les Bases de la convocatòria.
No es procedirà a la devolució dels referits drets quan l’opositor no es presenti a realitzar el primer exercici
de la prova selectiva, per qualsevol circunstància diferent de les descrites al paràgraf anterior.
ARTICLE 7.- EXEMPCIONS,REDUCIONS I BONIFICACIONS:
En aquesta Taxa per concurrència a les proves selectives per a l’ingrés de personal al servei de
l’Ajuntament d’Alcanar no s’admetrà benefici tributari, ni es concedirà exempció, reducció o bonificació de cap
classe, de conformitat a la Disposició Addicional Novena de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals.
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ARTICLE 8.- INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTARIES
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions a que les
mateixes correspon en cada cas, s’estarà al disposat en els articles 77 i següents de la Llei General
Tributària.
ARTICLE 9.- NORMES COMPLEMENTARIES
Per a tot el previst en la present Ordenança s’estarà a les disposicions de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, Llei 230/1963 de 28 de desembre, General
Tributaria, Llei 1/1998, de 26 de febrer, de Drets i Garanties dels contribuents i restant normativa de
desenvolupament.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de
rang legal que afecten qualsevol element d’aquest tribut, seran d’aplicació automàtica dins de l’àmbit
d’aquesta Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2004, restant en vigor fins a la seva
modificació o derogació expressa. En el cas de modificació parcial, els articles no modificats
continuaran vigents.
DISPOSICIO DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor de la present Ordenança Fiscal reguladora de les Taxes per
concurrència a les proves selectives per l’ingrés de personal, quedarà derogada l’actual Ordenança Fiscal
reguladora de la Taxa per participació en proves selectives, sens perjudici del dret de la Hisenda Municipal
a exigir els deutes tributaris meritats amb anterioritat a dita derogació.”

