Els grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de CatalunyaAvancem , i Crida per Lleida-CUP, d’acord amb el que disposa el Règim de Sessions
Plenàries i Normes de Funcionament del Ple, presentem al Ple d’aquesta Corporació
del dia 26 de febrer de 2016 la següent

MOCIÓ PEL PAGAMENT DE TRIBUTS A L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
Atès el precedent que significa el conveni signat el 19 de setembre del 2012 per
l'Agència Tributària de Catalunya i les quatre diputacions catalanes, pel qual es decidien
a cooperar en la gestió dels imposts locals a la web que connecta els portals informàtics
dels organismes amb tasques tributàries a Catalunya.
Atès l’acord de 20 de febrer de 2014 per a la creació de Tributs de Catalunya,
l'organisme que aglutina la gestió dels tributs de la Generalitat i les diputacions catalanes
i que ofereix a la ciutadania un nou servei de finestreta única a través de més de 200
oficines tributàries repartides per tota la geografia de Catalunya.
Atès que la Generalitat de Catalunya ha impulsat una pàgina web amb una eina
telemàtica perquè tots els catalans que vulguin puguin pagar els seus impostos a
l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), amb plena validesa legal i per tant es compleix
igualment amb les obligacions fiscals.
Atès l’informe de la Sectorial de l’Assemblea Nacional Catalana de Secretaris,
Interventors i Tresorers d’administració local per la independència en relació a la legalitat
del pagament dels impostos d’IVA i IRPF per part de les administracions locals catalanes
a l’Agència Tributària Catalana.
Atès que el bastiment de la Hisenda catalana es considera la primera pedra de les
anomenades estructures d’Estat.
Atés l’avantatge que indubtablement significaria per a la gestió de les hisendes locals la
disponibilitat d’una Agència Tributària de Catalunya.
Per aquest motius, els grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana
de Catalunya-Avancem, i Crida per Lleida-CUP proposen al ple de la Paeria l’adopció
dels següents

ACORDS:
PRIMER.- Instar l’equip de Govern de l’Ajuntament de Lleida perquè els pagaments a
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) d’IVA i IRPF es facin a través de
l’Agència Tributària Catalana.

SEGON.‐ Fer extensius els acords d’aquesta moció a la ciutadania perquè els
pagaments i liquidacions dels seus impostos a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària (AEAT) es facin a través de l’Agència Tributària Catalana.
TERCER.- Comunicar el present acord a tots els departaments de l’Ajuntament de
Lleida, ens dependents, a l’Agència Tributària Espanyola, a l’AgènciaTributària
Catalana, al departament d’Economia i Finances de la Generalitat, a tots els consells
comarcals, a tots els municipis de la demarcació, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC).
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