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ORDENANÇA
reguladora del
DE LA TAXA PER OPTAR A PROVES
DE SELECCIÓ DE PERSONAL EN
L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES
DE CALVIÀ (IMEB)
FONAMENT I NATURALESA
Article 1.Conforme al previst en l'article 57, del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, i conforme a les
competències de l'IMEB en matèria econòmica que es recullen en els seus Estatuts en
l'article 19.4.i), aquest Ajuntament estableix la taxa per optar a proves de selecció de
personal que es regirà per la present Ordenança fiscal, en l'Institut Municipal d'Educació
i Biblioteques de Calvià.
FET IMPOSABLE
Article 2.Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de serveis i la realització de les
activitats en relació a les proves de selecció de personal, per a l'ingrés, provisió o
promoció interna, en aquest Institut, independentment del sistema selectiu que s'esculli.
SUBJECTE PASSIU I RESPONSABLES
Article 3.Estan obligats al pagament de la taxa, en concepte de subjectes passius i responsables,
les persones que sol.licitin formar part de proves de selecció de personal, per a l'ingrés,
provisió o promoció interna, d'aquest Institut.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 4.La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes en l'annex
d'aquesta ordenança.
EXEMPCIONS I MODIFICACIONS
Artícle 5.No estan subjectes a la taxa les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 per
cent. Als membres de famílies nombroses que tinguin reconeguda tal condició, se'ls
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aplicarà una reducció de la quota del 50%, d'acord amb la Llei 40/2003, de 18 de
novembre.
PAGAMENT DE LA TAXA
Article 6.Conforme a l'article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, la taxa es pagarà quan s'iniciï la
prestació de servei o la realització de l'activitat, que es produirà en la data de
presentació de l'oportuna sol.licitud per formar part de les proves selectives convocades.
L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada de cap manera per
la renúncia, desistiment o falta de presentació del sol.licitant, excepte que sigui exclòs
per no reunir els requisits exigits en la convocatòria; en aquest cas s'aplicarà la meitat de
la tarifa i es tramitarà a sol.licitud de l'interessat la devolució de la resta per
autoliquidació.
No es tramitaran les sol.licituds sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent.
DECLARACIÓ I INGRÉS
Article 7.El procediment d'ingrés serà, conforme al que preveu l'article 27 Text Refós de la Llei
Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, del 5 de
març, el d'autoliquidació. Els subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa en el
moment d'iniciar-se la prestació del servei o activitat.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el servei
públic no es presti, procedirà la devolució de l'import corresponent.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 8.Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries, i de les sancions que
corresponguin en cada cas, s'ajustarà al que es disposa en els articles 183 a 212 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i la resta de disposicions que la
desenvolupen i complementen.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal es va aprovar definitivament en data 8 de Setembre de
2012, entrarà en vigor conforme al que disposen els articles 65.2 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, a partir del dia de la seva
publicació en el BOIB i la seva vigència es mantindrà fins que no sigui derogada o
modificada de forma expressa.

C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 139 100
www.calvia.com

2

ANNEX
QUADRE DE TARIFES
Titulacions acadèmiques

Tarifa (euros)

Títol universitari de grau / llicenciatura assimilat a subgrup funcionarial A1......................22,00
Diplomatures assimilat a subgrup funcionarial A2 …......................................................... 18,00
Tècnic superior assimilat a subgrup funcionarial B
…................................................... 16,00
Batxiller o tècnico assimilat a subgrup funcionarial C1 ….................................................. 14,00
Títol graduat ESO assimilat a subgrup funcionarial C2 .......................................................12,00
AAPP …................................................................................................................................. 9,00

En el cas de ser exclòs de la convocatòria, la quota es reduirà en 50%.
A aquest efect exclusiu d'assenyalar les tarifes en aquesta Ordenança, els nivells de
personal laboral han estat distribuïts de la forma anterior.
L'atribució del grup o nivell respectiu es regirà per la normativa que sigui aplicable.
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