PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER TAL QUE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA
LIQUIDI TOTS ELS IMPOSTOS QUE ABONA A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE
CATALUNYA

Isaac Albert i Agut, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Moviment d’Esquerres, Miquel Sàmper i Rodríguez, portaveu del Grup
Municipal de Convergència i Unió, Maria Sirvent i Escrig, portaveu del Grup
Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, d’acord amb allò que estableixen els
articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa,
presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat pel Parlament de Catalunya, les Corts
Generals (llei orgànica 6/2006) i referendat pel poble de Catalunya disposa, en el
seu article 204, la creació de l’Agència Tributària Catalana. Article desplegat
mitjançant llei 7/2007 creant efectivament l’esmentada Agència i dotant-la de
capacitat gestora, recaptadora, liquidadora i inspectora sobre els impostos recaptats
a Catalunya per mitjà d’un consorci paritari entre l’Agència Tributaria de Catalunya i
l’Agencia Estatal d’Administració Tributaria.
El conveni publicitat per la resolució ECF/50/2010 estableix la finestreta única
tributaria com a mecanisme de col·laboració entre agències de manera que es
permeti la presentació i recepció de la documentació amb transcendència tributaria a
les respectives oficines. Així, els tràmits efectuats a qualsevol de les oficines es
considerarà efectuat tant jurídicament com en termini a qualsevol registre de
l’administració competent.
D’altra banda, amb la llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives financeres i del
sector públic s’estableix la capacitat de l’Agència Tributaria de Catalunya per a
sol·licitar les declaracions a ciutadans i empreses.
Essent doncs l’objectiu de l’Agència Tributaria de Catalunya la recaptació de tots els
impostos generats al territori de Catalunya tot i que el seu destí final no sigui la
Hisenda catalana i que aquests seran traslladats a l’administració titular permetent-li
alhora elaborar estudis econòmics de major abast dels disponibles actualment, i que
així ho recull l’actual marc normatiu al qual cal donar compliment.
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Iniciar els tràmits per tal d’efectuar la declaració i pagament de tots els
tributs que l’Ajuntament de Terrassa hagi de liquidar a d’altres administracions a
través de l’Agència Tributaria de Catalunya d’acord amb les indicacions de la
Conselleria d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Segon.- Habilitar els mecanismes necessaris per a la difusió d’aquest mecanisme a
la ciutadania i empreses de Terrassa i establir un servei d’assessorament per aquells
que es vulguin acollir a aquesta pràctica a nivell particular

No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà el més escaient.
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