IDENTIFICACIÓ
Carta serveis Hisenda

INTRODUCCIÓ
L’Àrea d’hisenda porta a terme el control i la fiscalització interna, de tots els actes, documents i
expedients de l’Administració Municipal, dels quals es derivin drets i obligacions de contingut
econòmic, en els termes establerts en els articles 213 a 222 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Control de la recaptació municipal, maneig i custodia de fons i avals i control i realització de tot
tipus de pagaments
Quins serveis oferim?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calendari de tributs
OAGRTL (Organisme regulador de la gestió tributària. Gestió de cobrament d’impostos a
càrrec d’aquesta oficina servei de la Diputació de Lleida
Control de pagaments
Cobrament de deutes de dret públic d’àmbit local
Elaboració i execució dels pressupostos
Programació econòmica municipal
Gestió d’ingressos
Seguiment i fiscalització de la planificació econòmica de les inversions municipals
Fiscalització d’ingressos i despeses
Gestió Financera a curt, mitjà i llarg termini
Tresoreria
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CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Tots els tràmits es poden realitzar a l’Ajuntament es poden consultar a
http://comapedra.cat/ on trobareu informació detallada de la documentació necessària per
a la seva tramitació i dels canals pels quals es pot fer cada tràmit: presencial, telèfon, fax,
correu postal o per internet a través de l’aplicatiu e-tram
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1D
A10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=359
COMPROMISOS
 A QUÈ ENS COMPROMETEM?
• A informar i recordar puntualment tots els assumptes de l’àrea que siguin d’interès
general
• Garantir una gestió de les despeses i ingressos i de l’activitat economicofinancera,
pressupostaria i patrimonial conforme als principis de la legalitat, eficàcia, eficiència
i econòmica
 COM MESUREM ELS COMPROMISOS?
• Remesa d’informació obligatòria i periòdica al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i a la Generalitat de Catalunya

ON SOM?
Adreça: Pl. Ajuntament, 1 (25284) la Coma i la Pedra
Telèfon: 973492378 / 671960409
Correu-e: ajuntament@comapedra.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9:00h – 13:00h
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RESPONSABLES
Responsable polític:
Alcalde: Jaume Oriol Grau
Correu-e: alcaldia@comapedra.cat
Cap d’àrea:
Secretària: Montse Torra Baraldès
Correu-e: secretaria@comapedra.cat
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