Modalitat

Durada

Presencial

TOTAL 11 h

Certificació

Assistència

JORNADES: GESTIÓ D’INGRESSOS I RECAPTACIÓ EN LES ENTITATS
LOCALS.
Dades de l’activitat Formativa
Durada de la jornada: 11 hores.
Data de realització: dia 9 i 10 de setembre de 2019 (les dues sessions de les 9 a les 14,30 hores)
Lloc: Auditori del Centre Empresarial Son Espanyol (Parc BIT). C/ Laura Bassi, s/n.Palma
Ponents: El senyor Jose Manuel Farfan Perez (Tresorer general de la Diputació de Sevilla i del Organisme
Provincial d’Assessorament Econòmic i Fiscal, OPAEF), la senyora Maria del Mar Mota Sánchez (tresorera de
l’Ajuntament de Conil, Cadis); el senyor Eliseo Garrido Perez (Assessor jurídic de l’OPAEF de la Diputació de
Sevilla) i el senyor Ricardo Diaz Andres (Cap de departament d’embargaments i subhastes de l’OPAEF).
Destinataris: Tresorers i altre personal dels serveis econòmics i de gestió d'ingressos i recaptació dels
ajuntaments i mancomunitats.
Inscripció: Les persones interessades s’inscriuran mitjançant un qüestionari que hauran d’enviar
telemàticament. L’enllaç del formulari a la seu electrònica del Consell de Mallorca és el següent
https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=34502. El termini de preinscripció acabarà dia 4 de setembre.
Nombre de participants: La jornada té un límit de participació de 140 alumnes.
Certificacions: S’emetran certificacions d’assistència a les persones inscrites que documentin la seva
participació com a mínim al 80% de les hores presencials. L’absència superior al límit fixat, suposa la pèrdua
del dret a obtenir el corresponent certificat, malgrat siguin justificades.

Programa
L’acció formativa està composta de dues sessions presencials amb un total de 11 hores amb el plantejament
de dubtes i l'intercanvi d'experiències d'aplicació en el lloc de treball amb la presencia de diversos ponents
alhora amb un enfocament interactiu amb la fi de que l'alumne/a prengui contacte amb diferents perspectives i
experiències dels professionals que imparteixin la matèria referida en aquesta acció formativa.
Dilluns 9 de setembre de 2019 · 9 a 14,30 hores ·
José Manuel Farfán Pérez. (Tresorer Diputació Provincial Sevilla y OPAEF)
Mar Mota Sánchez. (Tresorera Ajuntament de Conil)
1. Anàlisi de la situació actual. Sistemes de Recaptació: entitats col·laboradores i sistemes i mitjans de
cobraments. Anàlisi de les domiciliacions. Justificants del pagament.
2. Gestió del pressupost d'ingressos. Devolucions d'ingressos indeguts. Anul·lacions i cancel·lació de drets:
fallits i prescripcions. Imputació de pagaments. Ajornaments i fraccionaments del pagament.
3. El paper de l'Ordenança General. Recaptació voluntària. Domiciliacions. Procediment de recaptació
executiu: constrenyiment i embargaments. Altres actes del procediment recaptatori. Bases execució
cobraments.
4. Romanent de tresoreria i gestió del pressupost tancat: dubtós cobrament i depuració de saldos.

Dimarts 10 de setembre de 2019 · 9 a 14,30 hores ·
Ricardo Díaz Andrés: Cap departament embargaments i subhastes del organisme de Recaptació de la
Diputació de Sevilla (OPAEF)
Eliseo Garrido Pérez: Assessor Jurídic Organisme de Recaptació de la Diputació de Sevilla (OPAEF)
1. Derivacions de Responsabilitat. Doctrina i Jurisprudència. Aplicació pràctica
2. Procediment de cobraments a successors.
3. Alienació de béns: subhasta telemàtica. Procés d'implementació. Utilització de la informació en el
procediment recaptatori.
4. Situació actual de la Plusvàlua Municipal.
5. Ultima Doctrina i jurisprudència de l'IBI.

https://web.conselldemallorca.cat/formacio-municipis

denri@conselldemallorca.net

971173873

El programa pot sofrir modificacions segons necessitats d’organització o inscripcions rebudes. Darrera actualització 25/06/19

