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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC SOBRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE 
CATALUNYA 
 

PUNT 1. Transacció amb l’esmena 1 de CSQP i 1 del PP 

1. Seguint les indicacions de l’art. 9.1.e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicar a la web 
corresponent les convocatòries i els resultats de cada una de les fases dels 
processos selectius de provisió i promoció del personal convocats per l’Agència 
Tributària de Catalunya, fent pública la relació de persones que han participat i 
les que han superat el procés selectiu amb la puntuació final de cada candidat. 

Aprovat:  Unanimitat (130 vots a favor) 
 

PUNT 1bis. Addició. Transacció esmena 2 CSPQ i 2 del PP 

Negociar amb els representants legals del personal i les organitzacions sindicals 
aquells aspectes del procés de desplegament de l’Agència Tributària de 
Catalunya que afectin les condicions de treball dels treballadors i treballadores, 
d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació i els criteris de la Direcció 
General de la Funció Pública. 

Aprovat:  120 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, PPC i no adscrit) i 
10 abstencions (CUP) 

 
PUNT 2. Acceptació esmena 1 Junts pel Sí 

2.       Garantir que les persones que accediran a les places convocades per l’Agència 
Tributària de Catalunya en forma d’interinatge podran presentar-se a les 
convocatòries posteriors per proveir definitivament les places, sempre que 
reuneixin els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de funció 
pública. 

 

PUNT 3. Acceptació esmena 3 del PP 

3.       Informar, abans del 31 d’agost, als ciutadans i a tots els col·lectius 
professionals que treballen en l’àmbit de la fiscalitat del canvi en la gestió dels 
impostos cedits, així com la nova estructura territorial. 
 

4.       Garantir que el dia 1 de setembre l’Agència Tributària de Catalunya estarà 
preparada per assumir les tasques que avui desenvolupen les oficines 
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liquidadores dels registradors de la propietat: gestió dels impostos cedits i 
propis. 

Aprovat:  Unanimitat (130 vots a favor) 
 
5.       Comprometre i garantir que l’Agència Tributària de Catalunya comprovarà el 

100% dels expedients que es presentin a través de les oficines, com a mesura 
per lluitar contra el frau i l’elusió fiscal. 

 
Rebutjat:  59 vots a favor (CS, PSC, CSQP i PPC), 61 en contra (JxSí, i 
no adscrit) i 10 abstencions (CUP) 

 
PUNT 6. Transacció amb esmena 3 de Junts pel Sí. 

6.       Presentar, durant el mes DE NOVEMBRE a la Comissió d’Economia i Hisenda, 
un informe sobre el funcionament, durant el mes de setembre, OCTUBRE I 
NOVEMBRE, de les noves tasques assumides, en relació a la gestió dels 
impostos cedits, per l’Agència Tributària de Catalunya  i que contindrà la 
següent informació: 
 

a.       Nombre d’oficines obertes i personal adscrit a cadascuna 
b.      Nombre d’autoliquidacions presentades 
c.       Nombre d’assessoraments realitzats 
d.      Consultes telefòniques realitzades 

 

7.       Presentar, durant el mes d’octubre a la Comissió d’Economia i Hisenda, un 
informe sobre els expedients digitalitzats de l’1 de gener al el 30 de setembre, i 
dels expedients pendents de digitalitzar. En el cas que n’hi hagi, també 
informar sobre el procés i calendari per resoldre dita situació. 
 

8.       Presentar, durant el mes d’octubre a la Comissió d’Economia i Hisenda, un 
informe sobre qui i de quina manera es desenvoluparan les tasques 
d’assessorament als contribuents en relació als impostos cedits que, des de l’1 
de setembre, gestionarà l’Agència Tributària de Catalunya.  
 

Punt 9. Transacció esmena 1 de la CUP i 5 del PP 

9.       Presentar, durant el mes d’octubre a la Comissió d’Economia i Hisenda, un 
informe sobre el calendari d’implantació de la obligatorietat de presentar de 
forma telemàtica les autoliquidacions dels impostos cedits, per part dels 
contribuents, així com els mecanismes per garantir el funcionament del 
programa informàtic, i per part dels treballadors i treballadores de l’Agència 
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Tributària de Catalunya l’assessorament i acompanyament a tots els 
contribuents per dur a terme l’autoliquidació de forma telemàtica. 

Aprovat:  Unanimitat (130 vots a favor) 
 

Punt 10. Transacció amb esmena 4 de Junts pel Sí. 

10.   Presentar, durant el mes d’octubre  de novembre a la Comissió d’Economia i 
Hisenda, un informe sobre la voluntat i els plans del Govern en relació al futur 
de l’Agència Tributària de Catalunya, un cop hagi esgotat el marc que estableix 
l’autogovern en relació a la gestió tributària. 

Aprovat:  105 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP, PPC i no adscrit), 1 vots 
en contra (CUP) i 24 abstencions (Cs) 

 
 

11.   Respectar el principi de seguretat jurídica garantint l’estabilitat i la claredat 
normativa en l’àmbit tributari per tal de no provocar dubtes en els ciutadans i 
les empreses en relació a l’actuació a realitzar.  

Aprovat:  120 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, PPC i no adscrit), 10 
vots en contra (CUP)  

 

Addició PUNT 12. Transacció esmena 6 del PP 

12.   Establir les mesures necessàries per tal de dotar a l’Agència Tributària de 
Catalunya d’una dimensió adequada a la massa tributària gestionada en cada 
moment segons les competències assignades amb l’objectiu de donar un servei 
de qualitat al ciutadà i lluitar contra el frau fiscal a través de mecanismes 
eficients d´ús dels recursos públics. 

 
Rebutjat:  59 vots a favor (CS, PSC, CSQP i PPC), 71 en contra (JxSí, 
CUP i no adscrit) 

 

 


