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Article 1. Fonament i naturalesa
L’Ajuntament d’Amposta, en ús de les facultats concedides per l’article 133.2 i 142 de la
Constitució , i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local i
d’acord amb allò establert als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, acorda establir taxes per drets
d’examen i participació en proves selectives per cobrir llocs de treball vacants en aquest
Ajuntament, l’exacció de les quals es regirà per allò establert en la present Ordenança Fiscal.

Article 2. Fet imposable
Consisteix en l’activitat tècnica i administrativa conduent a la selecció de personal funcionari i
laboral, de caràcter permanent o temporal, entre els que sol•licitin participar com a aspirants en
oposicions, concursos o proves selectives d’accés o de promoció a llocs de treball en l’Ajuntament
d’Amposta.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques a
què es refereix l’art. 36 així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei general
tributària, que es beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi,
a què es refereix l’article anterior. És a dir, les persones físiques que sol•liciten la inscripció com a
aspirants en les proves selectives a que es refereix l’article anterior.

Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast
que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.
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Article 5. Beneficis fiscals
1. No podran reconeixer-se altres exempcions, reduccions o beneficis fiscals que els
expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació dels Tractats
Internacionals.

Article 6. Quota tributària
Grup

Taxa

A1 i Policia Local

30 €

A2

25 €

C1

15 €

C2 i AP

10 €

Article 7. Meritació
Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança quan es
presenti per el interessat la sol•licitud per participar en les proves selectives a que es refereix
l’article 3 de la present Ordenança Fiscal.

Article 8. Normes de gestió.
El sistema de ingrés serà el de l’autoliquidació. El justificant de pagament constitueix requisit
imprescindible per poder participar en les proves selectives i s’haurà d’acompanyar a la
sol•licitud de participació en les mateixes.
Les quotes ingressades per les presents taxes únicament podran ser retornades, prèvia
sol•licitud, al subjecte passiu si no resulta admès en la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos, o quan l’activitat tècnica i/o administrativa a que es refereix l’article 2 d’aquesta
ordenança no es realitzi per causes no imputables a dit subjectes passiu.

Article 9. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei general
tributària, i la normativa que la desplega.
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Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el 14 d’octubre de 2015, i començarà a regir el dia de la seva aprovació definitiva, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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