Nota de premsa
Terrassa, 10 de març de 2014

L’Ajuntament de Terrassa cedeix espais a l’Agència
Tributària per obrir una oficina al Vapor Universitari
La cessió permetrà evitar massificacions durant la campanya de Renda 2013

L’Agència Tributària obrirà properament una oficina al Vapor Universitari de Terrassa
arran l’acord que ha subscrit l’Ajuntament de Terrassa amb aquesta agència estatal
per a la cessió d’un local ubicat en aquest equipament municipal. D’aquesta manera,
el Consistori col·labora amb l’agència per a millorar el servei a la ciutadania de cara
a la propera campanya de renda.
Mitjançant aquest acord, la societat municipal Vapor Universitari de Terrassa, SL,
cedeix a l’Agència Tributària l’ús privatiu d’un espai de 365,59 m2, ubicat dins l’edifici
per a instal·lar-hi una oficina de suport, que doni servei al contribuent durant la
campanya de la renda 2013. La cessió és temporal i tindrà efecte del 2 de maig al 18
de juliol de 2014. Enguany, els esborranys i declaracions es poden presentar en
oficines del 5 de maig al 30 de juny.
Amb aquesta cessió temporal, l’Ajuntament de Terrassa vol contribuir a evitar
l’elevada concentració de persones a l’oficina del carrer Vinyals, l’única que té
l’Agència Tributària a la ciutat. El funcionament simultani de dues oficines
comportarà més comoditat pels usuaris i reduirà les aglomeracions i les cues al
carrer.
L’acord subscrit especifica que l’Agència Tributària es farà càrrec de les
modificacions que necessiti el local (sempre amb autorització de Vapor Universitari
de Terrassa, SL), de la neteja i manteniment de l’espai i dels consums energètics i
de serveis generats per la seva activitat, a més de la part proporcional de les
despeses comuns del Vapor (consergeria, climatització i despeses generals dels
espais comuns).
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