Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Ple per a la
reclamació a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona
el desenvolupament i implementació la gestió dels pagaments d’obligacions
tributàries dels ciutadans a partir d’un Pla Personalitzat de Pagament.
A dia d’avui ja no hi ha cap discussió sobre el fet que el model de govern del país que volem
ha de ser un model de Govern Obert. I per tant, és imprescindible que existeixin
mecanismes per implementar aquesta nova forma de governança, amb Administracions
que apostin més per la transparència de la informació, per la participació ciutadana en tots
els afers públics, i impulsin una estratègia de lluita contra la corrupció i l’enfortiment de la
integritat pública.
Una societat cada vegada més informada demanda administracions modernes, que
implementin nous models tecnològics, organitzatius i de relació amb la ciutadania. I per tal
d’assolir-ho, són necessaris molts canvis i avenços a tots nivells: organitzatius, jurídics,
tecnològics, culturals. I tant a nivell intern, dins dels ens públics, com externs, la ciutadania
en la seva globalitat. Canvis que ja s’estan produint i gràcies als quals ja estem evidenciant
alguns bons resultats, tot i que encara tenim camí per recórrer.
L’administració pública ha de preservar sempre la missió de servei a les persones i la
societat, cada vegada més informada i més exigent, demanda cada cop més una reforma i
una modernització d’aquesta.
La gestió pública dels tributs és un exemple d’aquesta necessària modernització de
l’administració pública, en transparència, en relació amb la ciutadania i servei públic. El
foment del pagament dels impostos en període voluntari i les eines per facilitar el
compliment dels deures tributaris son les línies a seguir per una administració tributària
justa, eficient i transparent, al servei de les persones.
El principi d’igualtat que ha de regir l’actuació de l’administració pública respecte a la
ciutadania no vol dir tractar a tothom per igual, sinó ser capaç de facilitar a tothom el que
necessita per poder fer front a les seves obligacions. En aquest sentit cal una administració
que s’ajusti a les necessitat dels ciutadans i sigui capaç d’implementar tots els canals
possibles i les facilitats que seguin necessàries per a que els contribuents puguin satisfer
les obligacions tributàries amb l’administració en període voluntari, evitant processos
onerosos a la ciutadania.
En aquest sentit les transformacions que es produeixen a l’administració no han de
comportar en cap cas un empitjorament de les condicions en les que les administracions
presten el servei a la ciutadania.
La ciutat de Sabadell va ser, l’any 2017, una de les primeres de Catalunya en desenvolupar
i aplicar un Pla de Pagament Personalitzat (PPP), que permetia planificar i distribuir el
pagament dels tributs anuals (IBI, vehicles, residus, guals) en una pagament fraccionat,
ajustat a les necessitats de cada contribuent, possibilitant la recaptació dels tributs en
període de pagament voluntari d’una forma més flexible i còmode, amb la única limitació
que la quota escollida no fos inferior als 10€ per termini.

Amb independència de la modalitat que escollia la ciutadania el PPP no comportava en cap
cas ni generació d’interessos ni pagaments inicials. En la mateixa línia de fomentar el
pagament, el consistori va comunicar fer extensiva aquesta modalitat per la realització del
pagament dels deutes que el contribuent pogués tenir amb l’Ajuntament, en aquest cas amb
fraccions no inferiors a 50€ mensuals.
Aquesta implementació respon a aquesta necessitat de treballar per una administració
tributària més justa, eficient, transparent i el compliment dels deures tributaris de la
ciutadania. I és en aquest sentit que cada vegada més les administracions públiques que
ofereixen sistemes flexibles de pagament dels tributs periòdics, ajuntaments com la ciutat
de Girona, o Salou o ens supramunicipals com a Diputació de Tarragona han implementat
plans personalitzats de pagament que permeten realitzar ingressos periòdics a compte del
deute anual estimat, mitjançant domiciliació bancària sense interessos en quotes mensuals,
a petició de la ciutadania.
Amb la delegació, a partir de l'1 de gener del 2022, de la recaptació de l'Ajuntament de
Sabadell a l’ORGT, han passat a ser gestionats directament per l'ORGT comportant
l'extinció automàtica dels plans de pagament personalitzats, aproximadament 2.500
famílies i microempreses, un 3% del total de contribuents de la ciutat de Sabadell.
La delegació de la recaptació de l’Ajuntament de Sabadell ha posat de manifest la pèrdua
d’autonomia sobre el sistema de recaptació per part de l’Ajuntament per donar resposta a
les necessitats de la ciutadania i ha palesat la manca d’adequació del sistema de gestió de
l’ORGT a les necessitats de municipis més grans i més diversos, fet que ha comportat una
pèrdua de facilitats per tal que els ciutadans puguin realitzar el pagament dels seus
impostos i taxes.
En el cas de Sabadell, durant el mes de gener, milers de famílies han perdut els seus plans
de pagaments personalitzats, manifestant públicament la impossibilitat de fer el pagament
dels tributs de forma voluntària amb les noves condicions aplicades. Tant és així que l’actual
govern de la ciutat ha reconegut la seva voluntat de sol·licitar a la DIBA intentar recuperar
aquest pla.
El passat dia 31 de març el ple de la Diputació de Barcelona, a proposta d’Esquerra
Republicana de Catalunya, va aprovar una moció que faria efectiu el desenvolupament i la
implementació d’un pla de pagament personalitzat del pagament de les obligacions
tributàries per tots els ciutadans residents en municipis que tenen actualment cedida la
gestió a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Atès l’avantatge que indubtablement significaria per al compliment voluntari de les
obligacions tributàries la disponibilitat de disposar d’un sistema flexible que s’ajusti a les
necessitats personalitzades de la ciutadania de la ciutat i de tota la demarcació de
Barcelona, el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l’adopció dels
següents

ACORDS
1. Que la Diputació de Barcelona faci efectiva la dotació al seu pressupost 2022, la
partida necessària per a desenvolupar i implementar les adaptacions necessàries al
sistema informàtic de l’Organisme de Gestió Tributària que permetin la gestió dels
pagaments a partir d’un Pla Personalitzat de Pagament.
2. Que l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona faci efectiu l’acord
de ple aprovat el passat 31 de març d’implantació abans del 31.10.2022, d’un Pla
Personalitzat de Pagament pel que els tributs de venciment periòdic i notificació
col·lectiva inclosos en els padrons anuals per tal que puguin fer-se efectius en
període voluntari de pagament fins a 10 terminis mensuals dins de l'exercici
d'acreditament.
3. Instar a l’Organisme de gestió Tributària que faci efectiu l’acord de ple aprovat el
passat 31 de març on especifica la data d’inici de funcionament del Pla Personalitzat
de Pagament el dia 1.1.2023.
4. Instar a per part de l’ORGT que faci efectiu l’acord de ple aprovat el passat 31 de
març, abans del 30.11.2022, les actuacions de comunicació i difusió necessàries
per a l’efectiu coneixement dels ciutadans de la possibilitat d’acollir-se al Pla
Personalitzat de Pagament, per a que aquests puguin notificar-ho a l’ORGT abans
del 31.12.2022.
5. Que l’Ajuntament de Sabadell faciliti a l’Organisme de Gestió Tributària els
documents tècnics de la implantació del Pla de Pagament Personalitzat així com dels
informes d’implementació i satisfacció de que disposi des de 2016.
6. Que l’Ajuntament de Sabadell faci el seguiment per tal de vetllar que el calendari
acordat el ple de la Diputació el dia 31 de març de 2022 i ho reporti als Grups
Municipals de l’Ajuntament de Sabadell cada dos mesos a partir de la data d’avui.
7. Que l’Ajuntament demani a la Diputació que comuniqui aquests acords a l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i a la totalitat dels consistoris
municipis de la demarcació que tenen cedida la recaptació d’impostos a aquest
organisme.

No obstant, el ple resoldrà
Sabadell, 01 de març de 2022
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