INFORMACIÓ D’INTERÈS PER DESCARREGAR EL FORMULARI D’AUTOLIQUIDACIÓ DE
LA TAXA DE DRETS D’EXAMEN, PER PARTICIPAR A PROCESSOS SELECTIUS DE
L’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT
Quan s’estableixi el gravamen de la taxa a les bases específiques d’un procés selectiu, és un
requisit per ser admès/a a la convocatòria el pagament de la taxa de drets d’examen.
Les persones que presentin documentació de l'institut Nacional d'Ocupació i/o del Servei Català
d'Ocupació, de la qual s'acrediti i constati la situació de desocupació, tindran una bonificació del
100% de la taxa, segons l'article 7 de l'ordenança fiscal número 26 que regula les taxes de drets
d'examen de l'any 2022.
L’ajuntament d’Olesa de Montserrat ha establert un nou tràmit per descarregar el model
d’autoliquidació de la taxa i fer el pagament online. En el cas que la persona estigui exempta del
pagament amb motiu de situació d’atur, cal que extregui el model aplicant la bonificació, amb
la qual cosa l’import a pagar serà 0,00€.
Cal accedir a través del web municipal: https://www.olesademontserrat.cat/
Aneu a SEU ELECTRÒNICA - Tràmits

Cerqueu el departament RECURSOS HUMANS i aneu al tràmit GENERAR AUTOLIQUIDACIÓ
PROCESSOS SELECTIUS.

Cliqueu la icona a dins de “Pagament telemàtic”

Cliqueu “Nueva Autoliquidación”

Identifiqueu-vos amb el vostre idCAT Mòbil o amb algun dels certificats d’identificació digital
permesos.

Empleneu les dades de l’interessat i cliqueu CONCEPTO

Seleccioneu mitjançant els desplegables:
•
•
•

Concepto: Drets d’examen.
Tasa: Subgrup de la plaça a què us presenteu
Reducción: aplicació o no de la reducció, en funció de la vostra situació.
En el cas que us trobeu en situació d’atur, cal adjuntar la documentació acreditativa
(IVL i DONO) a través del tràmit INSTÀNCIA, en la mateixa sol·licitud o en un tràmit
posterior.

Cliqueu el botó RESUMEN i reviseu que les dades siguin correctes.

Un cop revisat cliqueu VALIDAR i CONFIRMEU

Quan hagueu finalitzat, descarregueu-vos el document d’autoliquidació:

Podeu fer el pagament aquí: Pagament en línia ORGT

