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DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Consorci de la Ribera
Anunci del Consorci de la Ribera sobre aprovació provisional de l’ imposició i ordenació de la taxa per la prestació de serveis administratius en proves, procediments
ó expedients de selecció de personal.
ANUNCI
La Junta General del Consorci de la Ribera, en sessió de data 9 de
febrer de 2017, aprovà provisionalment l’ imposició i ordenació de
la taxa per la prestació de serveis administratius en proves, procediments ó expedients de selecció de personal.
Es va inserir anunci d’informació pública de l’ordenança en el BOP
23 de febrer 2017, en el diari Levante de data 6 d’octubrer de 2017
i en el tauler d’edictes del Consorci i ha transcorregut el període
d’informació pública sense haver-se rebut cap escrit d’al·legació ó
reclamació, amb la qual cosa l’aprovació de l’ordenança ha esdevingut definitiva.
En compliment d’allò disposat en la llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es
publica el text de l’ordenança aprovada:
<<ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
PRESTACIÓ DELS SERVICIS ADMINISTRATIUS EN PROVES
I EXPEDIENTS DE SELECCIÓ DE PERSONAL EFECTUATS
PER EL CONSORCI DE LA RIBERA
I. FONAMENT I NATURALESA
Article 1
S’estableix l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació
dels servicis administratius en proves i expedients de selecció de
personal, fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142
de la Constitució espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat
amb les disposicions de l’article 57, en relació amb l’article 20, els
dos del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, articles 92
i 105 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Regimen local de la Comunitat Valenciana i els articles 21 i 22 dels Estatuts del Consorci de la
Ribera
II. FET IMPOSABLE
Article 2
El fet imposable de la taxa és l’activitat administrativa de preparació,
gestió i tramitació de tota classe de processos de selecció de personal
per part del Consorci de la Ribera , ja siga per a seleccions de naturalesa funcionarial o laboral, de caràcter permanent ó temporal, i tant
si el destinatari final del servei és el Consorci, l’organisme autònom
PATER com les mancomunitats que formen part del mateix ó si, en
aplicació de la normativa vigent, ho són tots o algun dels municipis
integrants de la Mancomunitat o qualsevol altra administració pública.
III. SUBJECTE PASSIU
Article 3
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, en la
condició de beneficiaris de l’activitat administrativa generada pels
processos, les persones físiques que sol·liciten participar en els
processos referits en l’article 2.
IV. MERITACIÓ I PAGAMENT
Article 4 1. La taxa es meritarà i naix l’obligació de contribuir, en el
moment de la presentació de la sol·licitud de participació en el procés selectiu. A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar documentació justificativa de l’ ingrés corresponent a la taxa.
2. Únicament procedirà la devolució de la quota ingressada quan
resulte que, finalment, la persona interessada no haja participat en el
procés selectiu per causa no imputable a ella. No procedirà la devolució de la taxa en els supòsits de no admissió, no participació o
exclusió del procés selectiu, per causa imputable a l’interessat.
V. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5 La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa
d’acord amb les tarifes següents:
5.1. Funcionaris en propietat i laborals fixes:
Tarifes/Euros
GRUP A1 ……………………………………....….. 50,00
GRUP A2 i B…………………………………….... 40,00
CRUP C1 ………………………………………….. 30,00
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GRUP C2 …………………………………………. 25,00
AGRUPACIONS PROFESSIONALS …… .. . 20,00
5.2 Convocatòries d’ocupació o borses de treball de personal temporal o interí, tant de naturalesa funcionarial com laboral:
Categoria Tarifa, en euros
Grup A (Subgrups A1) i A2) i B 35,00
Grup A (Subgrup A2) i Grup B 28,00
Grup C (Subgrup C1 )
21,00
Grup C (Subgrup C2)
17,50
Grup E/Agrupació Professional 14,00
VI. EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS
Article 6
6.1 No estaran subjectes a taxa les convocatòries que no siguen de
lliure concurrència per resultar necessària -per la seua naturalesa- una
preselecció de l’administració pública competent en matèria
d’ocupació (SERVEF) el SERVEF, com ara programes de
col·laboració social i altres anàlegs.
6.2. Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de la taxa, els
subjectes passius següents:
6.2.1. Les persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior
al 33 per cent, tindran dret a una bonificació del 50 %. S’haurà
d’acreditar adjuntant a la sol·licitud certificat acreditatiu d’esta condició.
6.2.2. Les persones que figuren com a demandants d’ocupació en
l’administració pública competent en matèria d’ocupació a la data
de la convocatòria, tindran dret a les següents bonificacions :
- Del 15 %, en cas d’una antiguitat superior a 3 mesos com a demandant d’ocupació.
- Del 25% en cas d’una antiguitat superior a 6 mesos com a demandant d’ocupació.
- Del 50% en cas d’una antiguitat superior a 12 mesos com a demandant d’ocupació.
- Del 75% en cas d’una antiguitat superior a 18 mesos com a demandant d’ocupació.
-Del 100 % en cas d’una antiguitat superior a 24 mesos com a demandant d’ocupació.
La situació d’ocupació haurà d’acreditar-se mitjançant :
-Certificat relatiu a la condició de demandant d’ocupació expedit pel
SERVEF on s’especifique l’antiguitat
-Certificat del SERVEF acreditatiu que en el termini indicat, no
hagen rebutjat oferta d’ocupació adequada ni s’hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o
reconversió professionals.
6.2.3 Tindran dret a una bonificació de fins el 50 %, les dones aspirants que acrediten mitjançant documentació expedida per administració pública o judicial, tindre la condició de “víctima de violència
de gènere”.
6.2.4 Tindran dret a una bonificació de fins el 50 %, les dones aspirants que acrediten mitjançant documentació expedida per administració pública o judicial, tindre la condició de “Persona en situació
de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social”.
VII. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 7
Seran aplicables les disposicions de la Llei General Tributària i la
resta de disposicions que la complementen i la despleguen, i de
l’Ordenança Fiscal General.
DISPOSICIÓ FINAL Esta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia
que es publique en el Butlletí Oficial de la Província, començarà a
aplicar-se a partir de l’endemà de la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província. >>
L’aprovació definitiva de l’ordenança es un acte definitiu i esgota la
via administrativa; al tractar-se de una disposició de caràcter general,
només es pot interposar recurs contenciós- administratiu davant de
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos des de la
inserció del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Alzira 5 de febrer de 2018.—El president, Óscar Navarro Torres.
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