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PALLARES PIQUE, M.TERESA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S JUNTSXREUS, ERC-AM, ARA AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA
2022-06-17 REFERENT A MOCIÓ PER A L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Catalunya pateix dins l’estat espanyol d’un espoli fiscal continuat, que afecta i agreuja el dèficit de prestacions
socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials, l’educació i les infraestructures, perjudica l’economia del nostre
país i ens llastra eines per fer front a la situació econòmica actual. Aquesta greu situació impedeix que Catalunya
tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja que el coneixement, la industria, la tecnologia i la
internacionalització de les nostres empreses són garantia per assegurar el futur.
Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat amb els institucions
catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets,
pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix.
Per aconseguir l’objectiu de posar-hi fi, és imprescindible que tots els impostos que actualment paguen les
institucions i els ciutadans del nostre país es liquidin a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a
l’Agència tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos suportats a Catalunya.
El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments hem de continuar donant servei als nostres ciutadans,
però les limitacions que se’ns imposen per Llei suposen un greu obstacle per la seva execució i també per al
normal desenvolupament de l’autonomia que ens ha estat conferida. Tant els municipis com el nostre govern,
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som un dels motors del país i de nosaltres depèn el futur dels nostres pobles i ciutats.
Els ajuntaments catalans, com institució més propera a la ciutadania i compromesa amb les dificultats socials que
comporta l’espoli fiscal, podem i hem de contribuir a l'objectiu de posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya,
exercint la sobirania fiscal.
Per l’anterior, el Ple Municipal de l’ajuntament de Reus,
ACORDA

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
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Primer. Exercir, tan aviat que sigui possible i sempre que els pagaments tinguin efectes alliberatoris davant
l'Agència Estatal d'Administració tributària, en els termes de l'art. 12 del RD 939/2005, del Reglament General de
Recaptació, mitjançant els convenis o acords que s'estableixin entre les Administracions tributàries autonòmica i
estatal, la sobirania fiscal i ingressar els pagaments efectuats per l’Ajuntament de Reus, corresponents a l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i també, en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA), a l’Agència Tributària de Catalunya, en comptes d’efectuar-los a l’Agència Tributària Espanyola.
Segon. Habilitar, tan aviat que sigui possible sempre que els pagaments tinguin efectes alliberatoris davant
l'Agència Estatal d'Administració tributària, en els termes de l'art. 12 del RD 939/2005, del Reglament General de
Recaptació, mitjançant els convenis o acords que s'estableixin entre les Administracions tributàries autonòmica i
Estatal, els mecanismes necessaris per tal d’assessorar i donar cobertura a aquells ciutadans o empreses de Reus
que vulguin acollir-se a aquesta pràctica a nivell particular.
Tercer. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya.

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

X

NO

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
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2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
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Legitimitat

Destinataris

Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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