Data

18-06-2016

Núm. de registre d'entrada

(5-E) 18-06-2016 145125

Servei destinatari

REGISTRE GENERAL AJUNTAMENT

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

Document d'identificació

Observatori Ciutadà Municipal De Terrassa

G66249228

Nom i cognoms / raó social del representant

Document d'identificació

Adreça
Correu electrònic

Codi Postal

Municipi

08221

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:

Codi de verificació electrònica: f6a7b45f-83d1-4c8e-973e-5ff3ae33aa05
Comproveu la validesa del document a https://seuelectronica.terrassa.cat/valida

Indiqueu els fets i raonaments en que es fonamenta la vostra sol·licitud, i concreteu-la.
(-: Bon dia!
Aquestes preguntes estan dirigides específica i únicament a l'interventor municipal, acompanyades de l'informe publicat al
següent enllaç:
http://goo.gl/2kn0iE
1.- Considera la Intervenció General que lAjuntament està complint el principi duniversalitat pressupostària en relació al servei
de distribució daigua potable a la ciutat?
2.- Quins serien els arguments legals per que lAjuntament no hagi aplicat la Llei 25/1998 de modificación del régimen legal de
las Tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público que ja des de la seva
exposició de motius deixa clara la inconstitucionalitat del sistema de tarifes privades en el servei públic municipal daigua,
gestionat per lAjuntament?
3.- I, ja que aquesta no es va aplicar, quins serien els arguments legals per no aplicar tampoc les taxes a partir de la modificació
de lArticle 2 de la Ley General Tributaria en vigor a partir de 2004, en la qual el legislador incorporava a la llei central de
lordenament tributari el paràgraf 2.2, esvaint els dubtes sobre la possibilitat devitar el tractament de taxes quan el servei es
gestiona indirectament a través duna empresa privada?
4.- I finalment, després de les sentències del Tribunal Suprem 2190/2014, 5036/2015 i 5037/2015 quins arguments legals
quedarien en la seva opinió per evitar implantar les taxes al servei de distribució daigua de lAjuntament de Terrassa?
Finalment agrair-li sincerament lesforç de contestar les preguntes amb els arguments referents estrictament a laplicació de la
legalitat vigent en cada moment.
Cordialment,
OCM Terrassa
------------------------------------Indiqueu el número d'expedient, si us referiu a un procediment ja iniciat
(-:
------------------------------------Terrassa, 18-06-2016
Signatura
Signat electrònicament per :
Data :2016.06.18 14:51:22 CEST
Raó:Sol.licitud/comunicacio a l'Ajuntament de Terrassa
Lloc : Terrassa

Signature Not Verified
Signat digitalment per Registre Electrònic Ajuntament
de Terrassa
Data: 2016.06.18 14:51:26 CEST
Reason: Entrada a l'Ajuntament de Terrassa
Location: Terrassa
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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)

Data

18-06-2016

Núm. de registre d'entrada

(5-E) 18-06-2016 145125

Servei destinatari

REGISTRE GENERAL AJUNTAMENT

Presentació d'instàncies al Registre General de l'Ajuntament
Observacions: Consulta Pública
http://ocmterrassa.org/e/56
-------------------------------------

Documentació
✓ Informe Taxes Servei d'Aigua (TAXES_O_TARIFES__ESBORRANY_INFORME_PARCIAL_DE_LA_ACM_v07.1.pdf, fitxer de
tipus application/x-download)

Els documents marcats (✓) són els que heu adjuntat a la sol·licitud

Codi de verificació electrònica: f6a7b45f-83d1-4c8e-973e-5ff3ae33aa05
Comproveu la validesa del document a https://seuelectronica.terrassa.cat/valida

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 l web).
Passat aquest termini, si no heu presentat la documentació s'arxivarà la vostra sol·licitud.

Terrassa, 18-06-2016
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