
INFORME  QUE  EMET  EL  TRESORER  MUNICIPAL  EN  RELACIO  AL  CONVENI  DE
COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AGENCIA  TRIBUTARIA  DE  LES  ILLES  BALEARS  I
L’AJUNTAMENT D’INCA PER A LA GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATERIA
DE TRANSIT I SEGURETAT VIARIA 

Antecedents.

L’Ajuntament d’Inca des de l’any 1989 té delegades les tasques de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, on el darrer
acord data de l'Ajuntament Ple de data 29 de desembre de 2008.

A l’anterior acord, juntament amb altres punts es va acordar aprovar el text de l'actual
Conveni de col·laboració entre  la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament
d’Inca per a la gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial, el qual
es va signar amb data 10 de juny de 2009.

Per part de la Agència Tributaria de les Illes Balears s'ha entregat un borrador de un nou 
Conveni, el qual s’ha adaptat amb les noves eines i instruments informàtics i telemàtics els quals 
permetran una major agilitat i eficàcia en la gestió de les denuncies, tant per part dels serveis 
municipals com per part dels contribuents.

L'anterior conveni no te un canvi significatiu en el conveni inicial, ja que es mantenen els 
termes i condicions de l'inicial, amb la possibilitat de utilització dels nous serveis, lo qual 
implicaria un canvi en la retribució dels servei el qual no considero significatiu.

Per tant tenc a be informar favorablent l'anterior conveni de col.laboració

I per que consti als efectes que s’estimin oportuns firma el present informe, en data de 22 de
setembre de 2016.
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