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MOCIÓ SOBRE EL PAGAMENT DELS IMPOSTOS DE L’AJUNTAMENT DE 

L’HOSPITALET A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA. 

 

Atès que dia a dia , Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada 

de la politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui 

pel que fa a les inversions com a la gestió ordinària.  

 

Atès que el govern de l’Estat Espanyol, està duent a terme un procés de 

recentralització, fruit de la seva visió de l’Estat centralista i monolítica, que dificulta i 

limita encara més les capacitats  i la tasca de servei públic del govern i dels 

ajuntaments catalans. 

 

Atès que els Ajuntaments i la Generalitat 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.  

 

Atès que el greu dèficit fiscal que pateix Catalunya i  l’ofensiva recentralitzadora, ens 

priva de destinar tots els recursos econòmics que generem els catalans a polítiques 

socials i de foment d’un model econòmic que creí ocupació de qualitat. 

 

Atès  que Catalunya s’ha dotat de l’Agència Tributaria de Catalunya com organisme 

per gestionar,liquidar  i recaptar els tributs. 

 

Atès que molts Ajuntament de Catalunya i  les quatre Diputacions han decidit pagar els 

seus impostos a l’Agència Tributària de Catalunya. 

 

 

El grup Municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

acords: 

 

PRIMER. Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de 

l’Impost sobre la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor 

Afegit (IVA) d’aquest ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya. 

 

SEGON. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la 

Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern 

espanyol a Catalunya  i  l’Associació Catalana de Municipis i al Consell de 

Ciutat de l’Hospitalet. 

 


