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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 27 d'abril de 2017, per unanimitat dels regidors i regidores
presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA
PELS
GRUPS
MUNICIPALS
D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA, PARTIT POPULAR, CANDIDATURA DE
PROGRÉS- PSC, ICV-EUIA, CONVERGÈNCIA I UNIÓ I PEL REGIDOR NO
ADSCRIT PER ESTABLIR UN PLA PERSONALITZAT DE PAGAMENT D’
IMPOSTOS MUNICIPALS
Atès que amb la crisi econòmica moltes famílies han patit i segueixen patinc dificultats per
arribar a final de mes, que han vist minvats els seus ingressos i que han de prioritzar les seves
despeses, essent els impostos municipals una càrrega més que han de gestionar.
Atès que els impostos municipals són necessaris per al sosteniment i el correcte funcionament
de l’Ajuntament i dels serveis que presta al ciutadà.
Atès que el sistema actual de pagament d’impostos no està adaptat a les necessitats dels
ciutadans sinó que respon a un criteri aliè que en tota cas respon a les necessitats de l’
administració. Atès que la ciutadania desconeix el dia que se li giren els rebuts ja que
abarquen períodes llargs de més de dos mesos.
El Ple ACORDA
Únic.- FER els estudis i treball oportú per a que a partir de gener de 2018 sigui d’aplicació un
pla de pagament personalitzat en el que:
s’agrupin els diferents impostos que ha de pagar un ciutadà o ciutadana al llarg de tot
l’exercici (impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre béns immobles, taxa
per entrada de vehicles, taxa per gestió de residus, taxa per manteniment de cementiri
municipal),
que hi hagi les seguents modalitat de pagament: mensual, bimensual, trimestral,
semestral o pagament únic,
que el dia de càrrec sempre sigui el mateix,
que no suposi cap increment pels ciutadans,
que es prorrogui automàticament,
que es pugui presentar presencial o en línia "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

