Vista la intenció de proposar al Ple, previs els tràmits legals adients, la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concurrència als procediments de selecció
del personal al servei de l’Ajuntament de Sagunt i els seus organismes autònoms.
Vist el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú.
Vist l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local.
RESOLUCIÓ
PRIMER: Publicar en el portal web de l’Ajuntament, així com també en el tauler
d’anuncis de la seu electrònica, el text de la proposta de modificació de l’ordenança a fi
de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals
puguen fer-se per altres persones o entitats.
SEGON: Les persones o entitats interessades, dins del termini de vint dies contats des del
següent al de la publicació, podran fer les aportacions que estimen convenients.
TERCER: Per a facilitar la participació la remissió d’aportacions es podrà fer mitjançant
correu electrònic a la següent direcció: gestion.tributaria@aytosagunto.es, assenyalant
a l’assumpte del correu “PARTICIPACIÓ CIUTADANA ORDENANÇA FISCAL
TAXA PROCEDIMENTS SELECCIÓ”.
Si els interessats ho prefereixen també podran participar per escrit presentat als registres
físics de l’Ajuntament (Camí reial, 65, planta baixa; i Plaça del Sol s/n, planta baixa) o al
registre electrònic:
https://sagunt.sedipualba.es – Catálogo de trámites – Servicios relacionados con
ciudadanos – Registro Electrónico / Presentación instancia general.
Assenyalant en “descripción breve” de l’apartat “contenido de la instancia”
“PARTICIPACIÓ CIUTADANA ORDENANÇA FISCAL TAXA PROCEDIMENTS
SELECCIÓ”

Proposta de modificació
[En castellano a partir de la página 3]

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
LA CONCURRÈNCIA ALS PROCEDIMENTS DE
SELECCIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE
L’AJUNTAMENT DE SAGUNT I ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La família és una de les institucions fonamentals de la nostra societat, que com altres
institucions ha vingut evolucionant al llarg del temps, de manera que , actualment, a més

de la família tradicional existeixen a la nostra societat altres tipologies de família que
mereixen també reconeixement i, si és el cas, protecció.
Les famílies monoparentals són un dels tipus d’estructura familiar que més ha crescut al
llarg dels últims anys, i que a la vegada més suport i protecció dels poders públics
requereix a causa de la seua vulnerabilitat, especialment aquelles encapçalades per dones,
que són la majoria.
El Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, regula el
reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana, i
disposa que en l’àmbit de les seues competències, la Generalitat Valenciana establirà els
mateixos beneficis i avantatges per a les famílies amb el títol de família monoparental de
categoria general o especial que els que tinguen les famílies amb títol de família nombrosa
de categoria general o especial.
Es modifica l’article 5 de la ordenança fiscal, que queda amb la següent redacció (en
cursiva la nova redacció):
Article 5.- Beneficis fiscals.
1.- Estaran exempts del pagament de la taxa els següents subjectes passius:
a) Els aspirants que estiguen donats d'alta com a aturats reals en l'INEM o organisme
oficial d'ús de la corresponent Comunitat Autònoma.
b) Els aspirants pertanyents a una família nombrosa o monoparental de categoria especial.
2.- Gaudiran d'una bonificació en el 50% de l'import corresponent d'aquesta taxa els
subjectes passius pertanyents a una família nombrosa o monoparental de categoria
general.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA CONCURRENCIA A LOS PROCEDIMENTOS DE
SELECCIÓN DEL PERSONAL AL SERVCIO DEL
AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO Y SUS ORGANISMOS
AUTONOMOS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La familia es una de las instituciones fundamentales de nuestra sociedad, que como otras
instituciones han venido evolucionando a lo largo del tiempo, de forma que, actualmente,
además de la familia tradicional existen en nuestra sociedad otras tipologías de familia
que merecen también el reconocimiento y, en su caso, protección.
Las familias monoparentales son uno de los tipos de estructura familiar que más ha
crecido en los últimos años, y que, a la vez, más apoyo y protección de los poderes
públicos requieren a causa de su vulnerabilidad, especialmente aquellas encabezadas por
mujeres, que son la mayoría.
El Decreto 19/2018, de 9 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, regula el
reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunidad Valenciana, y
dispone que, en el ámbito de sus competencias, la Generalitat establecerá los mismo
beneficios y ventajas para las familias con el título de familia monoparental de categoría
general o especial que los que tengan las familias con título de familia numerosa de
categoría general o especial.
Se modifica el artículo 5 de la ordenanza fiscal, que queda con la siguiente redacción
(en cursiva la nueva redacción).
Artículo 5.- Beneficios fiscales
1.- Estarán exentos del pago de la tasa los siguientes sujetos pasivos:
a) Los aspirantes que estén dados de alta como desempleados reales en el INEM u
organismo oficial de empleo de la correspondiente Comunidad Autónoma.
b) Los aspirantes pertenecientes a una familia numerosa o monoparental de categoría
especial.
2.- Gozarán de una bonificación en el 50% del importe correspondiente de esta tasa los
sujetos pasivos pertenecientes a una familia numerosa o monoparental de categoría
general.

