
 

 

 
MEMÒRIA PER A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA TRAMITACIÓ DE  

L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSCRIPCIÓ A LES 

CONVOCATÒRIES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL  

 

Justificació de la iniciativa: 

 

L’Ajuntament de Rubí no té actualment establerta una contraprestació econòmica que 

permeti fer front a la despesa derivada dels procediments de selecció del seu 

personal, ja siguin per seleccionar al personal amb caràcter temporal, interí o definitiu. 

 

Això ha motivat que a molts del processos de selecció de personal fets en els darrers 

anys s’hagin presentat un nombre elevat d’interessats, fet que ha obligat a 

l’administració municipal a adscriure a aquests processos un seguit de mitjans humans 

i materials que desprès no han tingut la seva correspondència amb les necessitats 

reals, ja que el número de candidats/es que finalment es van presentar a les proves va 

ser molt inferior. 

 

Aquesta circumstància fa aconsellable establir una contraprestació econòmica que 

obligatòriament ha d’adoptar la forma de Taxa, que permeti un millor ajust entre oferta i 

demanda i que serveixi d’incentiu a les que persones que, per sistema, es presenten 

als processos de selecció quan aquests no tenen cap cost per a l’interessat/da, sense 

tenir la intenció real d’acudir al mateix, abandonin aquesta actitud, doncs tot 

procediment de selecció implica un cost econòmic per a l’administració municipal que 

aquesta no té perquè afrontar de forma íntegra. 

 

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació: 

 

L’Ajuntament de Rubí està iniciant un Pla d’Ordenació de Recursos Humans juntament 

amb la confecció d’una nova Relació de Llocs de Treballs i es preveu la necessitat 

d’impulsar processos per a la selecció de personal en els propers anys, fet que justifica 

la necessitat i oportunitat de l’establiment de la Taxa. 

 

Objectius de la norma: 

 

Amb aquesta nova ordenança fiscal es pretén, d’una banda regular la 

contraprestació que hauran de fer efectiva els/les candidats/es dels processos 

per a la selecció de personal i per una altra facilitar l’accés a la funció pública a 

tota persona interessada, i per tant, s’establiran beneficis fiscals que permetin 

l’accés a aquelles persones amb menor capacitat econòmica. 

 

 

 



 

 

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores: 

 

No es contemplen altres solucions alternatives reguladores diferents a l’Ordenança 

Fiscal reguladora de la Taxa per la inscripció a les convocatòries per a la Selecció de 

Personal. 

 

 

        El cap en funcions  

de l’Àrea de Personal 




