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IDENTIFICACIÓ
Regidoria
Hisenda

Àrea
Hisenda, Promoció i Desenvolupament
Econòmic

INTRODUCCIÓ
L’Àrea d’Hisenda porta a terme el control i fiscalització interna, de tots els actes,
documents i expedients de l'Administració Municipal i de totes les Entitats depenents
d'ella, 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 custòdia de fons i avals i control i
realització de tot tipus de pagaments.
QUINS SERVEIS OFERIM?
 Calendari de tributs.
 ORGT (Organisme regulador de la gestió tributària). Gestió de cobrament
d'impostos a càrrec d'aquesta oficina servei de la Diputació de Barcelona.
 Control de pagaments.
 Cobrament de deutes de dret públic d'àmbit local
 Elaboració i execució dels Pressupostos.
 Programació econòmica municipal. Estudis econòmics.
 Gestió d'ingressos.
 Seguiment i fiscalització de la planificació econòmica de les inversions
municipals.
 Fiscalització d'ingressos i despeses a través de la Intervenció General.
 Fiscalització i supervisió econòmica i financera dels ens instrumentals,
organismes i empreses.
 Gestió Financera a curt, mitjà i llarg termini.
 Tresoreria.
CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Tots els tràmits es poden realitzar a l’OAC es poden consultar a www.lagarriga.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/2489
1A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=089)
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COMPROMISOS
 A QUÈ ENS COMPROMETEM?




A informar i recordar puntualment tots els assumptes de l'àrea que siguin
d'interès general mitjançant inserció en el web municipal, la revista
municipal El Garric i altres mitjans de difusió que es considerin adequats.
Garantir una gestió de les despeses i ingressos i de l’activitat
economicofinancera, pressupostària i patrimonial conforme als principis de la
legalitat, eficàcia, eficiència i econòmica.

 COM MESUREM ELS COMPROMISOS?



Relació d’expedients tramitats des de l’àrea d’intervenció i informes emesos.
Remesa d’informació obligatòria i periòdica al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i a la Generalitat de Catalunya.

ON SOM?
Adreça: Plaça de l’Església, número 2
Telèfon: 93.860.52.93
Correu-e genèric:
Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h dilluns i dijous de 16,30 h a 19 h

RESPONSABLES
Responsable polític: Vicens Guiu Fàbregas
Correu-e: vguiu@ajlagarriga.cat
Cap d’Àrea: Sònia López i Martínez (Interventora Municipal)
Correu-e: slopez@ajlagarriga.cat
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NORMATIVA APLICABLE

Aplicació de la normativa corresponent conforme a la naturalesa de l’actuació a
fiscalitzar.

Data realització
16/07/2015

