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Presentació d'instàncies i documents al Registre General de l'Ajuntament
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms / raó social del sol·licitant

Identificador

Observatori Ciutadà Municipal De Terrassa

G66249228

Nom i cognoms / raó social del representant

Identificador

Adreça
Correu electrònic

Codi Postal

Municipi

08222

Terrassa

Telèfon

Telèfon mòbil

Fax

info@ocmterrassa.org
Notificació electrònica
Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny. A tal
efecte, facilito en la present sol·licitud, el correu electrònic i el telèfon mòbil (on rebreu per SMS un numero PIN que us permetrà accedir al
document).

EXPOSO I DEMANO:
Indiqueu els fets i raonaments en que es fonamenta la vostra sol·licitud, i concreteu-la.
(-: PREGUNTES DEL OCM SOBRE ESBORRANY PRESSUPOST 2016: INGRESSOS
Bon dia!
Agraïm que hagin fet públic el document sobre l'esborrany de pressupost municipal 2016.
Per a que la ciutadania pugui participar activament necessitem aclarir els aspectes relacionats més avall sobre els ingressos, i
que concretem en 6 preguntes. Us demanem que contesteu ràpidament per evitar que la dilatació de la resposta impedeixi als
ciutadans la participació efectiva en el procés pressupostari.
1.- El document mostra un impacte positiu de recursos de 2.621 m EUR principalment per la liquidació del PIE. Podríeu
explicar breument en que consisteix el PIE (Participació en els tributs de lestat) i com es fa aquesta liquidació?
2.- Quin és el motiu per que es distribueixi l'impacte positiu en dues parts per valor de 1,770 per despesa recurrent i 851 per
despesa no recurrent?
3.- Quin és el motiu de la reducció d'ingressos prevista de 790 m EUR?
4.- Dieu que es preveu un increment del 10% en el valor cadastral, com afecta als ingressos per IBI?
5.- Quin és l'efecte per als ingressos municipals de les bonificacions de IAE a les pymes?
6.- Respecte a les bonificacions de IBI, les escoles públiques paguen IBI?
Atentament,
OCM Terrassa
------------------------------------Indiqueu el número d'expedient, si us referiu a un procediment ja iniciat
(-:
------------------------------------Observacions:
------------------------------------En el supòsit que no presenteu tots els documents necessaris per a la tramitació de la sol·licitud, disposeu d'un termini de deu dies
hàbils per aportar-los, sense perjudici que el tràmit que heu realitzat disposi d'un termini específic superior (consulteu la informació del
tràmit al web).
Passat aquest termini, si no heu presentat la documentació s'arxivarà la vostra sol·licitud.
Terrassa, 19-10-2015
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Ajuntament de Terrassa: Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona) | Telèfon: 93 739 70 00 | Informació: 010 (807 210 010) | www.terrassa.cat
Les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament, de caràcter confidencial, en els fitxers creats per l'Ajuntament de Terrassa, amb la finalitat de poder tramitar la vostra
sol·licitud. L'Ajuntament de Terrassa podrà utilitzar aquestes dades per enviar-vos informació oficial o d'interès ciutadà, o qualsevol altre actuació compresa dins l'exercici de les funcions de
l'Ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent. Qualsevol altre utilització requerirà el vostre consentiment inequívoc. Podreu exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació al consentiment atorgat, en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància, a qualsevol oficina d'atenció al
ciutadà de l'Ajuntament de Terrassa o a través de la Seu Electrònica https://seuelectronica.terrassa.cat (Articles 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal)

