CONSULTA CIUTADANA PRÈVIA A L’ APROVACIÓ DE L’ ORDENANÇA DE LA
TAXA PER A LA INSCRIPCIÓ EN LES CONVOCATÒRIES PER A LA SELECCIÓ
DE PERSONAL A L’ AJUNTAMENT DE L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT
L’ Ajuntament de l’ Hospitalet de Llobregat té la voluntat de procedir a l’ aprovació de
la taxa per a la inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal a l’
Ajuntament.
En aquest sentit i de conformitat amb el previst a l’ article 133 de la Llei 39/2015, d’ 1
d’ octubre, del procediment administratiu
administratiu comú de les administracions públiques
(LPAC) amb caràcter previ a l’ elaboració del projecte o avantprojecte per a
l’ aprovació de l’ ordenança de la taxa per a la inscripció en les convocatòries per a
selecció de personal, s’ obre un període de consulta pública,
pública que es durà a terme
mitjançant la web municipal,
municipal en relació amb els punts següents:
1)
2)
3)
4)

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

ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES VOLEN RESOLDRE AMB L’ APROVACIÓ
QUE ES PROPOSA
L’ article 57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu
slatiu 2/2004, de 5 de març, possibilita als Ajuntaments exigir taxes
per a la prestació de serveis o la realització d’ activitats de la seva competència. En
relació amb això, l’ article 20 del mateix text legal determina que en tot cas, tindran la
consideració
nsideració de taxes les prestacions patrimonials
patrimonial que estableixin les entitats locals
per a la prestació d’ un servei públic o la realització d’ una activitat administrativa en
règim de dret públic de competència local que es refereixi, afecti o beneficiï
benefici de forma
particular al subjecte passiu, quan es produeix qualsevol de les circumstàncies
següents:
a) Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats.
b) Que no es prestin o realitzin pel
pel sector privat, estigui o no establerta la seva
se
reserva en favor del sector públic d’ acord amb la normativa vigent.
En aquest context, es proposa l’ aprovació de l’ ordenança per tal de resoldre el
problema que suposa a l’ Ajuntament el que en els processos de selecció hi hagi un
gran nombre de sol·licituds de participació i en canvi una participació efectiva al
voltant del 30% - 40 % de les persones que varen realitzar la sol·licitud. Això comporta
que el cost econòmic dels mitjans materials
material i humans, és molt major del que
després és el necessari.

Tot això, amb l’ objectiu d’ avançar cap a un correcte finançament dels serveis
realitzats per aquest Ajuntament.
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OPORTUNITAT

DE

L’

APROVACIÓ

D’
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En breu s’ iniciarà el desenvolupament de l’ oferta pública d’ ocupació aprovada als
anys 2016 i 2017 per l’ Ajuntament, el que comportarà una participació massiva en
molts dels procediments previstos. Com anteriorment s’ ha exposat, aquest
processos comporten desplegament de medis materials i humans que tenen un
important cost econòmic i per tant es fa necessari concordar de la forma més acurada
possible el desplegament de medis amb el número d’ aspirants que efectivament
acudeixen a les proves.

OBJECTIUS BÀSICS DE LES MODIFICACIONS.
El que es peten aconseguir es que les persones que realitzin la sol·licitud per
participar al procés selectiu siguin les que realment estan interessades en realitzar el
procediment de selecció.

SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES I NO REGULADORES
En tant en quant l’ accés a la funció pública és un dret fonamental al qual pot
participar tota persona que tingui els requisits establerts a les bases de la
convocatòria, no es pot condicionar la voluntat de participar-hi,
a l’ efectiva
presentació a les proves. Per altra banda, tampoc no està previst a la normativa, cap
tipus de sanció per el fet d’ haver manifestat la voluntat de forma-hi part en un procés
de selecció i no acudir a les proves previstes en el procés. En conseqüència, no es
disposen d’ altres mesures alternatives per aconseguir la finalitat prevista.

L’ Hospitalet de Llobregat, 9 de març de 2018

