
Serveis econòmics

Indicadors 1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre Total

Queixes de la ciutadania relatives a la informació 

actualitzada que contenen els diversos mitjans de 

comunicació d'aquesta Administració. 

Sense queixes Sense queixes Sense queixes Sense queixes

Altres indicadors i dades d'interès: continguts en la 

Memòria Anual de Gestió

Veure Memòria Gestió Veure Memòria Gestió Veure Memòria Gestió Veure Memòria Gestió 

Relació (enumerada i amb data) de les propostes 

(internes o externes) de millora de qualitat i innovació 

implantades al servei (anualment).

COMPTABILITAT-PATRIMONI:

- Publicació web subvencions atorgades 

(Transparència)

GESTIÓ TRIBUTS:

- Actualitzats tràmits web (amb recursos i sentit 

silenci) + formularis (Transparència)

- Nou sistema control beneficis fiscals IBI (famílies 

nombroses)

- Nou formulari sol·licitud exempció 

dacions/execucions hipotecàries

SIT:

- Revisió procediments/instruccions 

COMPTABILITAT-PATRIMONI:

- Publicació web criteris saldos dubtós 

cobrament (Transparència)

- Actualització circular Intranet càlcul impostos 

proveïdors

- Actualització full alta tercers/dades bancàries 

web

- Completada informació Liquidació Pressupost 

web(Transparència)

GESTIÓ TRIBUTS:

- Impartides 3 sessions formatives gestió 

tributària a OAC

- Informació web criteris 

ajornaments/fraccionaments, terminis de 

pegament de tributs i suspensió del 

procediment

SIT:

- Nou tràmit web informació i assessorament 

cadastral + formulari

- Revisió procediments instruccions

COMPTABILITAT-PATRIMONI:

-Informació web Inventari de béns 

(Transparència)

- Informació web préstecs Ajuntament 

(Transparència)

GESTIÓ TRIBUTS:

- Tramesa dades contractes menors 

(Transparència)

SIT:

- Procediments manteniment base dades 

ciutat/tercers

- Instrucció actualització dades UF Cadastre

- Instrucció canvi titularitat IBI

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ web (Transparència):

- ORGT recaptació ingressos+ampliació

- ORGT Multes

- Notaris de Castelldefels

- Registre Mercantil/Propietat

ÀREA:

- Catàleg general i codificació processos, procediments, instruccions, arxiu, tràmits web, catàleg, carta, pac.

COMPTABILITAT-PATRIMONI:

- Tràmit web domiciliació rebuts preus públics (activitats formació, lúdico-culturals i de temps lliure, escola 

dansa, activitats esportives, casa infants, co-working, SAD)

- Esclariment compliment Estabilitat web (Transparència)

- Informe fiscalització anual subvencionsa web  (Trasparència)

- Compte General 2014 web (Transparència)

- Llistat adjudicacions, contractes menors i llistat proveïdors (2014 i 2015 provisional)web (Transparència)

GESTIÓ TRIBUTS:

- Formularis targetes zona aparcament regulat (cost zero-cost) per tràmit web a compartir amb OAC

- Tràmit web beneficis fiscals ecotaxa i formulari sol·licitud

SIT:

- Instrucció comunicacions notaris

- Instrucció canvi co-titularitat IBI

- Instrucció alta unitats fiscals TPP

- Instrucció canvi titularitat TPP

Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i les 

queixes de la ciutadania relatives al servei i les accions 

correctores realitzades (anualment).

Sense suggeriments Sense suggeriments Ordenances fiscals en castellà Sense suggeriments


