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I.

INTRODUCCIÓ

La Memòria que es presenta recull les activitats del Tribunal Econòmic
Administratiu de L’Hospitalet (TEALH), des de la seva constitució, que es va
produir el dia 10 d’abril de 2012, fins el mes de desembre de 2012. El TEALH
és un nou òrgan, de creació obligatòria per aplicació a del règim especial de
municipis de gran població, en haver assolit la ciutat de L’Hospitalet de
Llobregat una població superior als 250.000 habitants (articles 121.2 i 137 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la
redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre). Es tracta del primer
Tribunal Econòmic Administratiu Municipal creat a Catalunya, en aplicació
dels preceptes esmentats.
L’etapa inicial del TEALH que es recull en aquesta Memòria ha estat marcada
per la necessitat de compatibilitzar les activitats dirigides a la posada en
funcionament d’aquest òrgan de nova creació, amb les seves funcions
pròpies. Totes elles s’exposen en la Memòria, de forma diferenciada. Entre
elles, destaca la funció de coneixement i resolució de les reclamacions
econòmic administratives presentades pels ciutadans, contra els actes
tributaris i els actes de recaptació d’ingressos de dret públic no tributaris de
competència municipal. El TEALH és un òrgan especialitzat de caràcter
tècnic que actua amb independència funcional.
També es presenten en aquesta memòria les funcions d’assessorament
sobre els projectes d’ordenances fiscals, així com d’elaboració d’estudis i
propostes en matèria tributària a requeriment dels òrgans municipals.
Finalment, s’expliquen altres activitats específiques realitzades pel TEALH en
el període abril 2012-desembre 2012, a destacar aquelles referents a la
relació amb altres Tribunals Econòmic Administratius Municipals de la resta
d’Espanya i les relatives a la coordinació amb altres serveis municipals
relacionats amb l’activitat del TEALH.
Per últim, en aquesta Memòria es recullen algunes observacions que
resulten de l’exercici de les funcions del TEALH durant aquest breu període
inicial, així com alguns suggeriments, amb la voluntat de poder millorar el
funcionament dels serveis sobre els quals es projecten les competències
d’aquest Tribunal.
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El TEALH ha iniciat per tant aquest camí, al servei de la defensa dels drets
dels ciutadans i de la reducció de la conflictivitat en matèria tributària, en
col·laboració amb la resta de serveis municipals competents en la matèria.
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II.

EL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET (TEALH)

1.

Creació del TEALH

La reforma de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local
(LBRL), per mitjà de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, va incorporar a
l’ordenament jurídic el Títol X de “Mesures per a la modernització del Govern Local”,
que regula el regim d’organització i funcionament dels municipis de gran població,
règim especial que s’aplica directament als municipis que sobrepassin els 250.000
habitants, i als superiors a 175.000 que siguin capitals de província.
De conformitat amb l’art. 121.2 de la dita norma i havent assolit el municipi de
L’Hospitalet de Llobregat una població superior als 250.000 habitants, segons les
xifres de població resultants de la revisió del padró municipal d’habitants aprovades
pel Govern, amb referència a l’1 de gener de l’any anterior a l’inici del mandat 20112015, va ser necessària l’adaptació de l’administració i el govern municipal al règim
de municipis de gran població.
L’article 137 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local
exigeix l’existència d’un òrgan per a la resolució de les reclamacions econòmic
administratives, amb funcions de resolució de les reclamacions econòmic
administratives que es presentin contra els actes de gestió, liquidació, recaptació i
inspecció de tributs i ingressos de dret públic no tributaris de competència
municipal, d’assessorament sobre els projectes d’ordenances fiscals, així com
d’elaboració d’estudis i propostes en matèria tributaria quan així siguin requerits
pels òrgans municipals. En virtut d’aquestes exigències va ser necessària la creació
del Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet.
El Tribunal, tal com disposa l’article 3 del seu Reglament Orgànic (BOP Barcelona de
15 de febrer de 2012) està adscrit orgànicament a l’Àrea d’Alcaldia – Presidència,
assenyalant l’article quart de la mateixa norma reglamentària que no podrà rebre
instruccions de cap òrgan municipal i que el seu funcionament es basarà en criteris
d’independència tècnica, celeritat i gratuïtat.
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2.

Composició del TEALH.

L’article 137 de la LBRL, respecte a la composició de l’òrgan per a la resolució de
les reclamacions econòmic administratives, es limita a assenyalar que estarà
integrat per un número imparell de membres, amb un mínim de tres.
El Reglament Orgànic del TEALH, al seu article 6 determina que el TEALH estarà
integrat per un número imparell de membres integrat, al menys, pel president i dos
vocals, un dels quals actuarà com a Secretari del Tribunal.
En concordança amb l’article 137.4 de la Llei de Bases de Règim Local, el citat
article 6 assenyala que els membres del TEALH seran nomenats pel Ple de la
Corporació amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres, entre titulats
superiors universitaris de reconeguda competència tècnica relacionada amb matèria
tributària.
L’exigència legal d’una reconeguda competència tècnica en matèria tributària local
és fonamental per tal d’aconseguir l’objectiu de reduir la conflictivitat en la via
contenciós administrativa i garantir en via administrativa la legalitat dels actes de
contingut tributari.
En data 27 de març de 2012 el Ple de la Corporació va designar als membres del
Tribunal, recaient el nomenament en les següents persones:
Presidenta: Ana Belén Macho Pérez
Vocal Secretària: Sílvia Verano Gil
Vocal: M. Luz Rodríguez Rodríguez
Immediatament després, el 30 de març de 2012, els membres del tribunal prenien
possessió de les seves funcions i el TEALH iniciava la seva activitat.
La composició del TEALH és mixta: està integrat per personal extern a la Corporació
amb dedicació parcial, és el cas de la Presidenta i la Vocal; i té personal funcionari
amb plena dedicació, la Vocal – secretària.
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També està adscrita al Tribunal una funcionària

municipal amb categoria

d’administrativa.
Els tres membres que composen el Tribunal han estat designats com a òrgans
unipersonals.
Quant al funcionament del Tribunal, està previst que actuï com a Ple, que estarà
integrat per la Presidenta i les vocals, o com a òrgan unipersonal, a través del
denominat procediment abreujat, per a resoldre els assumptes específics que
preveu l’article 245 de la Llei 58/2003, General Tributària, i, en concordança amb
aquest, l’article 56 del Reglament Orgànic del TEALH.
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III.

ACTIVITATS DIRIGIDES A LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL TEALH

Aquesta memòria reflexa l’activitat pròpia d’un òrgan de nova creació, el que ha fet
necessari emprar una gran quantitat de temps i recursos per a atendre a necessitats
organitzatives. Malgrat tot, s’ha intentat prioritzar la resolució de reclamacions a fi
de poder minimitzar els efectes de la demora en la constitució del Tribunal.

1.

Ubicació de la seu del TEALH i mitjans materials

El TEALH té la seu a l’edifici de Ca n’Arús. Es troba ubicat en un immoble exterior
als serveis municipals centrals. Durant els primers mesos es van realitzar les obres
d’adequació de les dependències a ocupar. En aquest temps la seu del Tribunal es va
ubicar a un altre espai dins del mateix edifici.
S’ha dotat al Tribunal dels mitjans materials necessaris per al desenvolupament de
les seves funcions, com ordinadors, impressora, telèfons, fax i fotocopiadora, etc.

2.

Desenvolupament d’aplicacions informàtiques (TRAD i GEMA)

A fi d’agilitzar la tramitació administrativa, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
disposa d’una aplicació informàtica per a la gestió d’expedients denominada TRAD.
Per a poder utilitzar aquesta eina informàtica, es necessita prèviament un disseny
dels diferents procediments possibles, així com la definició dels seus tràmits i dels
models de documents que aquests porten aparellats.
Una vegada efectuats aquests treballs de definició preliminars, i incorporats els
diferents tràmits i documents a l’aplicació TRAD, a principis de juny de 2012 ha estat
possible començar a tramitar els procediments del TEALH des del programa
informàtic.
També ha estat necessari adaptar el GEMA, aplicació de l’Ajuntament per a
gestionar i deixar registrades al sistema les sessions del Ple així com les
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resolucions. En aquest sentit, s’ha de destacar que encara no s’ha pogut adequar
aquesta aplicació per a gestionar les resolucions del Tribunal per qüestions del
Servei d’informàtica de l’Ajuntament.

3.

Informació del TEALH en la web municipal

Per tal de facilitar la informació als ciutadans, s’ha cregut convenient des del
Tribunal incloure informació sobre aquest a la web municipal. En aquest sentit,
després de treballar conjuntament amb els serveis d’informàtica i de disseny gràfic
de l’Ajuntament, s’ha elaborat un apartat del TEALH on s’inclou una presentació de
les funcions del Tribunal i de quina és la seva composició; també s’ha incorporat la
normativa bàsica d’aplicació en les reclamacions econòmic administratives; i per
últim s’ha publicat informació sobre les preguntes freqüents que es poden suscitar
als ciutadans envers les reclamacions.
També s’han elaborat des del Tribunal diferents models de documents com per
exemple el model de reclamació econòmic administrativa o el model de
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representació voluntària de l’interessat. La voluntat dels membres del Tribunal és
que properament es puguin penjar a l’enllaç del TEALH de la pàgina web municipal.
Per tal que això es pugui fer efectiu és necessari que s’ultimi l’aprovació del fitxer de
protecció de dades personals del Tribunal.
Amb aquesta finalitat, des de la secretaria del TEALH, s’ha estat treballant des de
l’inici de l’activitat i s’han fet tots els tràmits necessaris perquè el departament
competent de l’Ajuntament portés a aprovació la seva creació.

4.

Registre d’entrada i sortida de documents

El Registre del Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet ha estat creat per a
la recepció i remissió d’escrits i comunicacions que es dirigeixin o procedeixin del
TEALH. El Registre del Tribunal està integrat en el sistema de registre únic de
l’Ajuntament, per a la qual cosa s’ha implantat l’aplicació informàtica corresponent.

5.

Adopció d’acords relatius a l’organització i funcionament intern del

TEALH
La Presidenta del Tribunal té entre les seves funcions, segons disposa l’article 10
del Reglament Orgànic del TEALH, les de dirigir el Tribunal orgànicament i funcional
i distribuir els assumptes entre els diferents òrgans unipersonals, entre d’altres. Per
exercir aquestes funcions la Presidenta ha dictat les resolucions

relatives a

organització i funcionament del propi Tribunal que es relacionen al quadre següent:
ACORDS ADOPTATS PER LA PRESIDENTA DEL TEALH
Acord de constitució formal TEALH
Acords d’aprovació de calendaris i periodicitat del Ple i de les sessions de
coordinació TEALH – OGT - TRESORERIA

NÚM.
1
5

Acords de canvis hora i/o dia del Ple del TEALH

5

Acords de distribució d’assumptes entre els òrgans unipersonals.

4

NÚMERO D’ACORDS

15
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IV.

CONEIXEMENT

I

RESOLUCIÓ

DE

RECLAMACIONS

ECONÒMIC

ADMINISTRATIVES
Correspon al TEALH el coneixement i resolució de les reclamacions sobre els actes
de gestió, liquidació i inspecció de tributs i actes de recaptació d’ ingressos de dret
públic no tributaris que siguin de competència municipal (article 4 lletra a) del
Reglament Orgànic del TEALH).

1.

Reclamacions econòmic administratives (REA) que han tingut entrada en el

Tribunal
Des de l’inici de l’activitat han tingut entrada 64 reclamacions econòmic
administratives.
1.1.

Distribució per mesos

En el gràfic següent s’especifiquen les reclamacions econòmic administratives que
han tingut entrada en el TEALH al 2012, distribuïdes per mesos.

RECLAMACIONS INTERPOSADES
20
20
15
10
5

16
9

6

3

1

1

4

4
0

0
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1.2.

Distribució per tipus de procediment

El Reglament Orgànic del TEALH regula dos tipus de procediments per a resoldre
les reclamacions econòmic administratives, un procediment general, regulat en els
articles 43 i següents del Reglament, i un procediment abreujat regulat en els
articles 56 i següents de la mateixa norma.
El procediment abreujat és d’aplicació quan la quantia del procediment sigui inferior
a 6.000 euros, quan s’al·legui exclusivament inconstitucionalitat o il·legalitat de les
normes, quan s’al·legui exclusivament manca o defecte de notificació, quan s’al·legui
exclusivament insuficiència de motivació o incongruència de l’acte impugnat i, per
últim, quan concorrin altres circumstàncies previstes reglamentàriament. En la
resta de casos la tramitació de la reclamació es farà pel procediment general
econòmic administratiu.

PROCEDIMENT

NÚMERO

%

Abreujat

53

83%

Ordinari

11

17%

TOTAL

64

100%

83%

60
50
40
30

17%

20
10
0
ABREUJAT

ORDINARI
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1.3.

Desglossament per conceptes

Com es pot observar en el gràfic i el quadre següents, més de tres quartes parts de
les reclamacions que han tingut entrada al Tribunal són referents a actes de
recaptació d’ingressos de dret públic no tributaris, en particular, actes de recaptació
de sancions de trànsit.
La resta de reclamacions són referents a l’Impost sobre activitats econòmiques
(IAE); a l’Impost sobre béns immobles (IBI); a l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICIO); a l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU); a la Taxa per aprofitament especial de la via pública i la
Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local (Taxa
telefonia).

CONCEPTES

NÚM.

%

IAE

1

2%

ICIO

1

2%

TAXA APROF.VIA PUB.

1

2%

IBI

3

5%

TAXA TELEFONIA

4

6%

IIVTNU

5

8%

ALTRES (MULTES)

49

77%

TOTAL

64

100%
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2.

Reclamacions econòmic administratives resoltes pel TEALH durant l’any

2012
% sobre el núm.

RECLAMACIONS RESOLTES

47

Estimades

6

13%

Estimades parcialment

1

2%

Desestimades

8

17%

Inadmissibilitat per manca element essencial

25

53%

Inadmissibilitat per manca de competència

6

13%

Satisfacció extraprocessal

1

2%

reclamacions resoltes

Del quadre anterior s’ha de destacar el gran volum d’inadmissibilitat de
reclamacions econòmic administratives, el motiu principal de gran part d’aquestes
resolucions d’inadmissibilitat és la manca d’acreditació de la representació del
reclamant.
La resolució per satisfacció extraprocessal és deguda a una reclamació econòmic
administrativa interposada contra la desestimació per silenci d’un recurs de
reposició, que va ser resolt i estimat per l’òrgan administratiu competent abans que
el Tribunal dictés la seva resolució.
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3.

Recursos d’anul·lació

L’article 48.2 del Reglament Orgànic del TEALH estableix la possibilitat
d’interposició del recurs d’anul·lació contra les resolucions per causes taxades
legalment.

MATÈRIES

TOTAL

% sobre REAS
resoltes

Recursos d’anul·lació resolts

7

14,89%

Recursos d’anul·lació pendents

2

4.25%

Total recursos anul·lació

9

19,15%

Tots els recursos d’anul·lació interposats pels reclamants durant l’any 2012 s’han
presentat contra resolucions del TEALH que acordaven la inadmissibilitat de la
reclamació per manca d’acreditació de la representació. Tots els recursos resolts
han estat desestimats.
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4.

Peces separades tramitades

En relació a les reclamacions econòmic administratives interposades en l’exercici
2012, s’han tramitat les següents peces separades:

NÚM.

5.

% total REAS
presentades

Suspensió

2

3,25%

Acumulació

1

1,56%

Emplaçaments

1

1,56%

TOTAL

4

6,50%

Actes de tràmit

En relació a les reclamacions econòmic administratives interposades, s’han emès
pel TEALH els actes de tràmit següents:

ACTUACIONS

NÚM.

SOL·LICITUD ESMENA REPRESENTACIÓ

40

SOL·LICITUD ESMENA DEFECTES

5

POSADES DE MANIFEST DE L'EXPEDIENT

5

OFICIS EMESOS

126

TOTAL

176

En concordança amb l’elevat percentatge d’inadmissibilitats de resolucions per no
acreditar la representació del reclamant el número més elevat d’actes de tràmit
efectuats, sense tenir en compte els oficis emesos des del Tribunal, són les
sol·licituds d’esmena de la representació de la forma establerta normativament.
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6.

Recursos contenciosos administratius

No es té constància de la interposició de cap recurs contenciós administratiu contra
les resolucions del TEALH.

7.

Activitat del Registre d’entrada i sortida de documents del TEALH

ANOTACIONS EN EL LLIBRE DEL REGISTRE GENERAL DE L’AJUNTAMENT
SORTIDES
Documents adreçats a l’exterior

117

ANOTACIONS EN EL REGISTRE DEL TEALH

226

SORTIDES
Adreçades a l’Òrgan de Gestió Tributària

28

Adreçades a la Tresoreria General

29

Adreçades al Negociat de multes de trànsit

47

ENTRADES
De documents externs

57

De docs. provinents de l’Òrgan de Gestió Tributària

15

De docs. provinents de la Tresoreria General

12

De docs. provinents del Negociat de multes de trànsit

38
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V.

DICTAMEN SOBRE ELS PROJECTES D’ORDENANCES FISCALS.

Segons estableixen els articles 137.1 b) de la LBRL i l’article 4 del Reglament
Orgànic del TEALH correspon al Tribunal dictaminar sobre els projectes
d’ordenances fiscals.
A sol·licitud del Director de serveis d'Hisenda, Recursos Generals, Programes i
Pressupostos, el ple del Tribunal, en sessió celebrada el dia 2 d’octubre de 2012, va
dictaminar el projecte de modificació de les Ordenances Fiscals, que incloïa les
següents:
1.

Ordenança general núm. 00, de gestió, inspecció i recaptació dels tributs
municipals.

2.

Ordenança fiscal núm. 1.01, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.

3.

Ordenança fiscal núm. 1.02, reguladora de l’Impost sobre activitats
econòmiques.

4.

Ordenança fiscal núm. 1.03, reguladora de l'Impost sobre l'increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana.

5.

Ordenança fiscal núm. 1.04, reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.

6.

Ordenança fiscal núm. 1.05, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.

7.

Ordenança fiscal núm. 2.01, reguladora de la Taxa per a la prestació dels
serveis d'intervenció integral de l'Administració Municipal en activitats i
instal·lacions.

8.

Ordenança fiscal núm. 2.02, reguladora de la Taxa per a la utilització de
plaques i altres distintius autoritzats per l'Ajuntament.

9.

Ordenança fiscal núm. 2.03, reguladora de la Taxa per la recollida
d'escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals.

10.

Ordenança fiscal núm. 2.04, reguladora de la Taxa de Cementiri Municipal.

11.

Ordenança fiscal núm. 2.05, reguladora de la Taxa per retirada de vehicles i
contenidors de la via pública, immobilització per procediments mecànics i
dipòsit.
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12.

Ordenança fiscal núm. 2.06, reguladora de la Taxa per prestació de serveis
municipals d'Urbanisme.

13.

Ordenança fiscal núm. 2.07, reguladora de la Taxa per actuacions singulars
de la Guàrdia Urbana.

14.

Ordenança fiscal núm. 2.08, reguladora de la Taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local dels equipaments culturals.

15.

Ordenança fiscal núm. 2.09, reguladora de la Taxa per expedició de còpies i
reproducció de documents que consten als serveis municipals.

16.

Ordenança fiscal núm. 2.11, reguladora de la Taxa per aprofitament especial
de la via pública.

17.

Ordenança fiscal núm. 2.12, reguladora de la Taxa per l'estacionament públic
de vehicles.

18.

Ordenança fiscal núm. 2.13, reguladora de la Taxa per aprofitament del sòl,
vol i subsòl de la via pública.

19.

Ordenança fiscal núm. 2.14, reguladora de la Taxa per la prestació dels
serveis municipals de salut.

20.

Ordenança fiscal núm. 2.15, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en els mercats municipals i per l'ocupació del domini públic per l’exercici del
comerç.

21.

Ordenança fiscal núm. 2.16, reguladora de Taxes per la reproducció de
documents de la secció de Patrimoni Cultural (Arxiu municipal i Museu de
L'Hospitalet).

22.

Ordenança fiscal núm. 2.18, reguladora de la Taxa per l'elaboració d'informes
d'arrelament social, d'integració social, de reagrupament familiar i renovació
del permís de residència.

23.

Ordenança fiscal núm. 2.19, reguladora de la Taxa per l'ús dels equipaments
municipals per a la celebració de matrimonis civils.
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VI.

ELABORACIÓ DE PROPOSTES I ESTUDIS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA.

D’acord amb els articles 137.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local (LBRL) i l’article 4 lletra c) del Reglament Orgànic del TEALH,
correspon al Tribunal, cas de ser requerit pels òrgans municipals competents en
matèria tributària, l’elaboració d’estudis i propostes en aquesta matèria.
Ni la LBRL ni el Reglament Orgànic del TEALH assenyalen quins són els òrgans que
poden demanar l’emissió dels informes als que es refereix l’apartat anterior, si bé
han de ser els òrgans amb competència en matèria tributària.
En l’any 2012, des de la constitució del TEALH (abril 2012) el Tribunal no ha rebut
cap petició en aquest sentit.
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VII.

ALTRES ACTIVITATS DEL TEALH

1.

Participació

al

“VII

Encuentro

Nacional

de

Órganos

Económico-

Administrativos Municipales”
Tots els membres del Tribunal van assistir al “VII Encuentro Nacional de Órganos
Económico - Administrativos Municipales” que es va celebrar a Madrid el 16 de
novembre de 2012, al qual van participar la quasi totalitat de Tribunals Econòmic
Administratius Municipals (TEAM) de l’Estat. L’assistència dels membres del TEALH
a aquesta trobada va facilitar el contacte personal amb la resta de membres dels
diferents TEAM assistents.
En aquesta jornada es van tractar diferents temes jurídics de rellevància per a
l’activitat dels Tribunals econòmics Administratius municipals.

2.

Elaboració de la proposta de la partida pressupostària del TEALH per

l’exercici 2013
Per a l’exercici de 2013 el TEALH disposa de la seva pròpia partida pressupostària
dins del Pressupost general de la Corporació.
En aquest sentit, aproximadament al mes d’octubre de 2012, el Tribunal va remetre
una proposta de partida propia per l’exercici 2013.

3.

Realització de reunions de coordinació amb altres serveis relacionats amb

l’activitat del TEALH.
Des del Tribunal, des d’un primer moment, es va veure la necessitat de comunicació
amb l’Òrgan de Gestió Tributària i amb la Tresoreria General de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, per a la coordinació efectiva de l’Òrgan de Gestió
Tributària, de Tresoreria General i del TEALH en aspectes de funcionament ordinari.
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En aquest sentit, el Ple del Tribunal, en sessió de 10 d’abril de 2012, va aprovar un
calendari de celebració d’aquestes sessions informatives per tal de satisfer aquestes
necessitats de comunicació amb l’Òrgan de Gestió Tributària i amb la Tresoreria
General de l’Ajuntament.
Al llarg de l’any 2012 s’han anat celebrant reunions de coordinació amb els diferents
serveis municipals atenent a les necessitats dels assumptes a tractar per tal de
facilitar la comunicació i coordinació amb aquests serveis.
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VIII.

OBSERVACIONS I SUGGERIMENTS

1.

Aquest Tribunal considera imprescindible efectuar una observació sobre la

lentitud en que s’està rebent la informació del resultat de les notificacions del servei
de correus. Es tracta d’una qüestió que afecta de forma directa a la tramitació de les
reclamacions, suposant sempre una demora innecessària en la seva resolució. Per
aquest motiu es suggereix que s’implementi un sistema de comunicació amb
l’operador postal actuant que permeti el seguiment de les notificacions practicades
pel TEALH, a fi de conèixer el seu resultat en un termini raonable.
2.

Una altra observació necessària és la relativa a la remissió dels expedients

en termini i a la completesa del mateix. En aquest sentit, durant l’activitat del
Tribunal, s’ha observat que un número important de reclamacions econòmic
administratives han tingut entrada en el TEALH fora del termini previst per la seva
remissió i que diversos expedients administratius es trobaven incomplerts. Aquestes
mancances procedimentals han estat comentades amb els serveis corresponents i
en quant a la completesa dels expedients s’ha constat una millora important. Es
suggereix que es tingui especial cura del compliment del termini de remissió de les
reclamacions econòmic administratives i dels expedients administratius al Tribunal,
així com d’altra documentació dirigida al TEALH.
3.

De l’activitat exercida pel TEALH, s’ha posat de manifest la falta de

coneixement dels administrats del Reglament Orgànic pel que es regula el Tribunal
Econòmic Administratiu de l’Hospitalet així com del procediment per a la resolució
de les reclamacions econòmic administratives. Aquest desconeixement incideix
negativament en la tramitació de les reclamacions econòmic administratives i en el
resultat de la seva resolució, qüestió que es podrà millorar amb les mesures de
difusió previstes pel Tribunal, especialment amb la incorporació a l’enllaç del
Tribunal en la pàgina web municipal dels models normalitzats d’interposició de la
reclamació econòmic administrativa, d’acreditació de la representació i de suspensió
de l’acte impugnat. A criteri d’aquest Tribunal resulta necessari que s’ultimi la
tramitació de la creació del fitxer de protecció de dades de caràcter personal
específic del TEALH que possibiliti la difusió del models corresponents en la pàgina
web de l’Ajuntament.
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4.

Per últim, cal assenyalar que encara no es disposa de l’adaptació del

programa informàtic

GEMA per a gestionar i deixar registrat al sistema les

resolucions del TEALH. Pel correcte funcionament del Tribunal seria necessària que
aquesta adaptació s’efectués el més aviat possible.
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