Identificació de l’expedient: 1216/2021 2454
Assumpte: Modificacions d'ordenances fiscals reguladores de tributs per l'exercici 2022 i
següents

INFORME TÈCNIC
I.-FETS
1.- Per tal de tramitar temes d’estrangeria , la Generalitat ja fa anys va demanar als Ajuntaments
que fessin una valoració/proposta de cada cas del seu municipi.
Són informes que elaboren els tècnics de l’Ajuntament per tal que posteriorment els signi
l’alcaldessa. Aquests informes són per demanar que es tingui en compte el reagrupament , i l’
arrelament de les famílies. Darrerament s’han afegit d’altres supòsits i en el nostre cas fem molts
informes anomenats d’integració social.
Quan es va implementar aquestes mesures , es va fer una taxa genèrica per informes de
arrelament i un altre de reagrupament en general.
Actualment hi ha aquests quatre tipus d’informes:


INF01=Proposta d'informe adequació habitatge (reagrupament familiar)



INF02=Proposta d'informe arrelament social a Catalunya



INF03=Proposta d'informe d’integració social (renovació residencia temporal)



INF04=Proposta adequació habitatge per renovació residència per reagrupament

Alguns els elaboren serveis tècnics (INFO1 i INFO 4) i d’altres els educadors de serveis socials
(INFO 2/INFO3)
Caldria actualitzar aquestes tipologies a les ordenances municipals , valorem que aquests quatre
tipus d’informe haurien d’estar junts a les ordenances així com tenir un mateix preu.

II.-FONAMENTS DE DRET:
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local (LRBRL)

-

Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, articles 15 a 19 i 20 a 27.

-

Ordenança fiscal núm. 16,, reguladora de les taxes per expedició de documents
administratius.

-

Ordenança fiscal núm. 30, reguladora de les taxes per prestacions de serveis als edificis
municipals.
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2.- L’Ajuntament disposa d’una cadira de bany adaptada, respecte de la qual no hi ha establert
cap import de fiança per al seu prèstec.
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III.- CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:
Primera.- Es proposa establir la taxa per entrevista i tramitació d’informe d’integració social amb
ell mateix import les taxes per entrevista per obtenir l’informe d’arrelament i per la inspecció
ocular d’habitatge per informe de reagrupament.
Segona.- Considerem que les taxes que s’exigeixen per aquests informes en matèria
d’estrangeria haurien d’estar regulats al mateix epígraf de les OF.
Tercera.- Es proposa establir una fiança per al lloguer de la cadira de bany, amb el mateix
import que la fiança per lloguer de cadira de rodes.

IV.- CONCLUSIONS:
De conformitat amb les consideracions anteriors, es proposa:
Primera.- Modificar l’article 6è, epígraf 4, de l’ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa
per expedició de documents administratius, que quedaria redactat de la següent manera:
“/.../
Epígraf 4. Altres
1.- Entrevista i tramitació d’informe d’arrelament
2 Per qualsevol altre expedient o document no tarifat expressament
2.- Entrevista i tramitació d’informe d’integració social
3.- Inspecció ocular de l’habitatge per l’obtenció d’informe de reagrupament
familiar
4. Per còpia de CD-R amb memòria, plànols, etc. En processos decontractació i
licitació pública. Per cada CD-R. CD-RW

21,61 €
21,61 €
21,61 €
2,00€

Epígraf 6.Documentació expedida pels Serveis Tècnics
Tots els treballs, quantia fixa
Preu hora operador
Inspecció ocular de l’habitatge per l’obtenció d’informe de reagrupamentfamiliar
Llistes:
Preu pàgina impresa
Preparació del treball
Treballs de càlcul
Preu hora ordinador
Material:
Llistes de paper estàndard p/full
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21,61 €
-

Etiquetes p/uni
Paper especial cost de compra
Altres fungibles cost de compra
Distribució segons mètode emprat
Cartografia:
1. En disquet CD-R. CD-RW
2. En paper. Per cada full

2,86 €
100,08 €

Segona.- Modificar l’article 6è, epígraf VI, de l’ordenança fiscal núm. 30, que quedaria redactat
de la següent manera:
“Article 6è.- Quota tributària.
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia dels serveis s ol·licitats outilitzats.
A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents:
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EPÍGRAF VI.-UTILITZACIÓ DE MATERIALS DE L’AJUNTAMENT
I.- Fiança per cessió de material de serveis socials
Llit articulat elèctric amb comandament
Llit articulat elèctric amb comandament i carro elevador
Cadires de rodes
Caminadors
Grua duo (bipedestació)
Grua normal
Cadira de bany
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