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1. Presentació del document
En els termes de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), “Participació dels
ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de Llei i reglaments”,
prèvia aprovació d’una normativa s’ha d’obrir un període de consulta pública en el web
municipal per tal de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma. D’acord a l’article 133, la
consulta s’ha de centrar en les següents qüestions:
A.
B.
C.
D.

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Així doncs, amb el present document es vol donar comptes de la consulta pública
prèvia a l’aprovació de l’Ordenança Municipal de Preus públics, de l’Àrea Orgànica
Municipal d’Hisenda i Serveis centrals, que es va habilitar mitjançant el portal web de
la Seu Electrònica de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat durant el període
comprés entre el 14/03/2018 i el 06/04/2018, ambdós dies inclosos.

2. Descripció de la Consulta Pública.
2.1 Ubicació de la informació a l’espai web

A l'hora de fer la publicació a la pàgina web municipal, es determinà que la Seu
Electrònica seria l’espai on s’ubicaria el procés de consulta pública, com a garantia
d’integritat, veracitat i actualització dels continguts i de navegació i comunicació
segures.
En aquest mateix espai, s’habilità un espai dins l'apartat "Normatives municipals",
creant el nou epígraf (Ordenances municipals en procés de consulta pública).
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Per donar visibilitat al procés de consulta pública, s’ha ubicat la notícia de la consulta
en la portada web municipal mitjançant un bàner que adreçava de manera directa al
formulari de la consulta. El bàner també s’ha ubicat als següents espais:




Portal de Transparència Municipal
Pàgina web de Participació Ciutadana
Pàgina web de l’Àrea orgànica de referència. En aquest cas, Serveis Centrals i
Hisenda.
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D’altra banda, per facilitar l’opinió i un millor coneixement de la matèria per part de la
ciutadania en general, es van posar a disposició, al mateix espai web de la consulta,
els següents documents complementaris:
I.

Procés de consulta pública de l'Ordenança per la Taxa per a la inscripció en
les convocatòries per a la selecció de personal

2.2 Consulta pública al web
La consulta al web es va realitzar mitjançant un qüestionari amb la següent estructura:
NOM I COGNOMS:
SEXE:
HOME
EDAT:
DISTRICTE / BARRI:
DNI:
CORREU ELECTRÒNIC:
Autoritzo

DONA

Dono la meva conformitat per a que les dades personals aportades s’incloguin als
fitxers de protecció de dades de titularitat municipal, amb la única finalitat que sigui em
tramesa informació relativa a les activitats de la pròpia consulta.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES DELS PROCESSOS DE
SELECCIÓ
D'acord amb l'establert a l'article 133.1 de la “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas”, s'ha d'obrir un
període de consulta pública a través de la web municipal respecte de diferents punts
de la normativa que es pretén aprovar (problemes que pretén solucionar, la necessitat
i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions
alternatives.

Quin són els
principals
problemes a
solucionar què ha
de regular
l’ordenança ?
Veu vostè
necessària aquesta
ordenança?
Assenyali els
principals objectius
de la futura
ordenança?

Adequar els recursos
materials i humans en els
processos de selecció a les persones que realment estan
interessades a presentar-se a les proves.
Altres
SÍ
NO.
Adequar els processos selectius a la realitat existent.
L’ accés als processos de selecció de les persones
realment interessades en participar-hi.
La millor gestió en els processos de selecció.
Evitar els costos innecessaris.
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Altres
Creu que hi ha
solucions
alternatives que no
passen per
l’ordenança?

SÍ
NO
En el cas de contestar sí, explicar quines:

APORTACIONS CONCRETES AL REDACTAT
Aportació 1
Camp obert
Màxim 400 caràcters
Aportació 2
Aportació 3
Aportació 4
En les cas que tingui més aportacions a realitzar, pot fer-les arribar a
participacio.ciutadana@l-h.cat per tal de ser degudament incorporades a la consulta.
Vol rebre
informació sobre les
sessions
participatives
presencials?

SÍ
NO

En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, l’informem que les dades recollides en aquest formulari s'incorporaran a un fitxer automatitzat
propietat d'aquest Ajuntament amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud. Pel que fa al tractament i a l'ús d'aquestes
dades de caràcter personal li recordem que a qualsevol moment pot exercir els drets d'accés, de rectificació, de
cancel·lació i d’oposició davant l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (carrer de Girona, 10, planta baixa].

2.3 Difusió de la consulta.
El període de la consulta pública amb motiu de la futura Ordenança de Preus públics
va ser des del 14 de març de 2018 fins el 06 d’abril de 2018, ambdós dies inclosos.
A banda de l’espai habilitat en el web en la Seu Electrònica de L’Hospitalet, es va fer
difusió activa de la mateixa mitjançant les xarxes socials institucionals, especialment el
Facebook i el Twitter, per tal de fer el màxim de difusió possible i afavorir la màxima
participació de la ciutadania.

2.4 Aportacions rebudes
La consulta en web amb motiu de l’Ordenança de Preus Públics va rebre les següents
aportacions en el web.
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1) Si s''apliquen que hi hagi excepcions.
2) Aplicar taxa a qui s''apunti a fer les proves i després no es presenti a les proves
selectives per una causa no justificada, o bé que si finalment es fa el procés es pugui
recuperar dita taxa.
3) Penalitzar d''alguna manera a qui en 2-3 ocasions s''inscrigui i no es presenti a les
proves selectives.
4) No aplicar taxes al personal interí/laboral que es presenta a les proves que forma part
de la plantilla de l''Ajuntament directa/indirectament.
5) No aplicar taxes a aturats/aturades de llarga durada.
6) Si et presentes a les proves, que s' abonin altra vegada les taxes o pagar un preu
simbòlic.

3. Resposta a les aportacions per part de l’Àrea
Responsable.
Aportacions

Resposta a les aportacions
La pròpia ordenança preveu les exempcions
següents:

Núm. 1.
Si s'apliquen que hi hagi excepcions.

- Membres de famílies nombroses o
monoparentals de categoria especial.
- Persones que es trobin en situació de
desocupació i que no rebin cap prestació
econòmica.
- Persones amb un grau de discapacitat igual
o superior al 33 %.
També preveu una bonificació del 50% en el
pagament de la taxa dels membres de família
nombrosa o monoparental de categoria
general.

Núm. 2.
Aplicar taxa a qui s'apunti a fer les proves i
després no es presenti a les proves selectives
per una causa no justificada, o bé que si
finalment es fa el procés es pugui recuperar
dita taxa.

Els processos de selecció comporten
desplegament de medis materials i humans
que tenen un important cost econòmic. Si a
més s’ afegeix una altra gestió, que ha de
realitzar l’ Ajuntament, consistent en tornar
la taxa a qui no s’ ha presentat, havent de
valorar les causes de jusitificaició al·legades,
no és compleix amb la finalitat de
l’ ordenança que és precissament la d’
adequar els recursos humans i materials als
processos de selecció per tal de que la
despesa económica sigui ajustada.
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Per altra banda, la taxa és una
contraprestació pel servei prestat, per tant
no s’ ha de tornar l’ import de la taxa a qui
ha utilitzat el servei.

L’ accés a la funció pública és un dret
fonamental del que pot participar tota
Núm.3
persona que tingui els requisits establerts a
Penalitzar d'alguna manera a qui en 2-3
les bases de la convocatòria. No es possible,
ocasions s''inscrigui i no es presenti a les
per tant, penalitzar a les persones que han
proves selectives.
manifestat la seva voluntat de participar-hi,
i no s’ han presentat a les proves.

Núm. 4.
No aplicar taxes al personal interí/laboral que
es presenta a les proves que forma part de la
plantilla
de
l'
Ajuntament
directa/indirectament

No aplicar les taxes a les persones que
estiguin prestant serveis a l’ Ajuntament
aniria en contra del principi d’ igualtat en
l’ accés a la funció pública, al que obliga
l’ article 23 de la Constitució espanyola.

La pròpia ordenança preveu l’ exempció de
Núm. 5
la taxa a les persones que es trobin en
No aplicar taxes a aturats/aturades de llarga
situació de desocupació i que no rebin cap
durada.
prestació econòmica.

Les taxes constitueixen una contraprestació
Núm. 6
pe servei prestat tot i que no arribin a
Si et presentes a les proves, que s' abonin sufragar tot el cost del servei. Si el que
altra vegada les taxes o pagar un preu s’ abona és un preu simbòlic no
s’
simbòlic.
aconseguiria la finalitat d’ ajustar
les
sol·licituds a les persones presentades.
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