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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
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Identificació de la sessió:
Núm.: 12/2019
Caràcter: extraordinari
Data: 25 de novembre de 2019
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora: 19:00 hores

Assistents:
-

M. Carmen Lostao Otero, alcaldessa
Jordi Vila Cosconera, primer tinent d’alcalde
Josep Coma Solé, segon tinent d’alcalde
Susanna Fajula Cos
Francesc Espuga Balletbò
Teresa Alert Rafel
Joan Figueras Espinagosa
Miquel Sala Muntada
Ricard Pérez Llordés

Secretària interventora:
-

Esther Garrido Hernández

Es reuneix, per tant el quòrum legal reglamentari per la validesa de la sessió.

ORDRE DEL DIA:
Part resolutiva:
1.
2.
3.
4.

Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2020.
Modificació del règim de retribucions dels càrrecs electes.
Aprovació d’una despesa de caràcter plurianual.
Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 10_2019. Modalitat
suplement de crèdit.
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5. Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2020.

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2020.
ANTECEDENTS
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L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2020.
La interventora de l’Ajuntament ha emès informe en relació al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el qual conclou que:
CONCLUSIONS:

El pressupost de l'entitat local:
a) Incompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària entès com la situació
d'equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament d'acord amb
la definició continguda en el SEC 95.
b) Compleix l’objectiu de deute públic.
c) Pel que fa al compliment de la Regla de la Despesa caldrà verificar el seu
compliment en el moment de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, i
en cas d’incompliment caldrà dur a terme l’aprovació d’un Pla Econòmic i
Financer en el termes de l’article 21 de la LOEPSF. S’adverteix que tot i el
compliment pel que fa a la previsió de liquidació del 2019 incrementada en la
taxa de creixement aprovada, s’estaria incomplint la previsió de despesa
màxima computable continguda al Pla Econòmic Financer.

La secretària interventora ha emès informe en relació a l’article 168.4 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, el qual conclou que:
CONCLUSIÓ

Vist el projecte de pressupost general per a l’exercici econòmic de 2020, presentat
per l’Alcalde-President, comprovats els documents que conté i considerant que
existeix equilibri pressupostari, i havent d’ajustar-se quant al procediment
d’aprovació al què s’indica en aquest informe, aquesta Intervenció Municipal
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l’informa desfavorablement amb les següents consideracions:
o

El pressupost s’aprova amb una necessitat de finançament de 10.786,14 €,
per tant, s’incompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

o

D’acord amb l’informe d’aquesta secretaria interventora en relació al
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
caldrà verificar el compliment de la regla de la despesa en el moment de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2020. Cal tenir en compte que la
previsió de despesa computable de l’exercici 2020 no compleix amb el
previst al Pla Econòmic Financer 2019-2020 vigent en aquest ajuntament.
En cas d’incompliment del PEF, caldrà adoptar les mesures establertes a
l’efecte a la LOEPSF.

o

L’execució de la despesa que compti amb finançament afectat està subjecta
a l’obtenció en ferm d’aquest finançament, o a la baixa d’altres partides del
pressupost de despeses finançades amb recursos propis. Caldrà acreditar
aquests extrems en els corresponents expedients de contractació.
A efectes de control, caldrà dur a terme previsions de liquidacions amb
caràcter trimestral, i dur a terme un seguiment exhaustiu del compliment de
l’objectiu de la regla de la despesa.

o

En cas que s’aprovi la RLT amb caràcter definitiu, caldrà analitzar de quina
manera s’ajusten els crèdits consignats en el capítol 1 a les valoracions dels
llocs de treball que estableix aquest document, respectant els límits
d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa, i tenint en compte que
cal complir amb els indicadors de solvència (estalvi net positiu, rati de deute
inferior al 75%, romanent de tresoreria per a despeses generals positiu, i
pagament a creditors d’acord amb el què preveu la llei de morositat).

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals. En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els
requisits exigits per la legislació vigent
FONAMENTS DE DRET



RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals
(TRLRHL).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
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El Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en
matèria de pressupostos.
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del
model normal de comptabilitat local.
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Per tot l’anterior, per majoria del nombre legal dels membres de fet de la Corporació (5
vots a favor corresponents als regidors dels grups municipals Fem Oliana – Acció
Municipal i Compromís per Oliana i 4 vots en contra corresponents al regidors del grup
municipal Junts per Oliana, i cap abstenció, dels 9 regidors que formen la Corporació),
S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2020 el qual,
resumit per capítols, és com segueix:

INGRESSOS
721.000,00 €

CAPÍTOL 1

IMPOSTOS DIRECTES

CAPÍTOL 2

IMPOSTOS INDIRECTES

CAPÍTOL 3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

248.644,55 €

CAPÍTOL 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

493.300,00 €

CAPÍTOL 5

INGRESSOS PATRIMONIALS

CAPÍTOL 6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

6.000,00 €

600,00 €
0,00 €
94.445,45 €

CAPÍTOL 7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

CAPÍTOL 8

ACTIUS FINANCERS

0,00 €

CAPÍTOL 9

PASSIUS FINANCERS

0,00 €

TOTAL

1.563.990,00 €

DESPESES
CAPÍTOL 1

DESPESES DE PERSONAL

844.090,00 €

CAPÍTOL 2

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

515.500,00 €

CAPÍTOL 3

DESPESES FINANCERES

CAPÍTOL 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CAPÍTOL 6

INVERSIONS REALS

4.500,00 €
24.700,00 €
128.000,00 €
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47.200,00

CAPÍTOL 7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

CAPÍTOL 8

ACTIUS FINANCERS

0,00 €

CAPÍTOL 9

PASSIUS FINANCERS

0,00 €

TOTAL

1.563.990,00 €

SEGON.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l’esmentat pressupost.
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TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
QUART.- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida i al tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies
hàbils durant el qual les persones interessades podran presentar-hi reclamacions.
CINQUÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, d’acord amb allò que determina l’article 169 del TRLRHL.

El regidor Ricard Pérez, portaveu del grup municipal Junts per Oliana, pren la paraula i
en primer lloc, agraeix a l’equip de govern haver atès les peticions expressades al passat
ple, de disposar el pressupost amb suficient antelació abans de la sessió plenària de la
seva aprovació i també per la predisposició a trobar-se abans per a tractar-ho.
Seguidament, demana si les dades relatives als increments o disminucions de partides
s’han informat prenent com a base l’import pressupostat l’exercici 2019 o bé tenint en
compte la previsió de liquidació. La interventora aclareix que s’han calculat les variacions
d’un any a l’altre respecte la previsió de la liquidació del 2019.
Expressa el Sr. Ricard Pérez que el neguit del seu grup respecte els pressupostos
proposats pel 2020 prové de la comparativa respecte el pressupostat inicialment
l’anterior exercici, ja que en termes absoluts presenta un augment considerable.
Mostra també preocupació en relació a la disminució de l’import consignat en les
partides destinades a subvencions directes a diverses entitats del poble, que en alguns
casos s’han disminuït significativament. Posa com exemple l’Agrupació de Geganters,
que enguany s’hi preveu un ajut de 1.000 € mentre que l’any anterior era de 2.080 €. En
el mateix cas es troba l’Associació Voliaks, que passa de tenir un ajut de 3.000 € l’any
2019, a una subvenció de 1.000 € l’any vinent. Comenta que aquestes són entitats molt
actives al municipi i que organitzen diverses activitats, per la qual cosa necessiten uns
fons econòmics que de no tenir-los, pot comportar que no es puguin dur a terme.
Pregunta a l’alcaldessa si s’ha parlat amb les entitats prèviament a l’elaboració dels

CVE: 20200-06271-39223-15212

AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 396/2019
Descripció.: Sessió 12/2019. Ple extraordinari 25.11.2019

pressupostos, la qual respon que amb algunes s’hi ha pogut parlar i amb d’altres no.
Explica també la Sra. alcaldessa que per les entitats s’ha intentat fer una redistribució
més equitativa del que es consigna per uns i per altres. Així, algunes entitats han
disminuït l’ajut respecte l’any anterior i d’altres l’han augmentat. Seguidament intervé el
primer tinent d’alcalde Jordi Vila i recorda que cal tenir present que si durant l’any cal fer
alguna redistribució dels fons consignats a despeses concretes, es pot modificar el
pressupost.
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Finalitza el Sr. Ricard Pérez expressant que pels motius exposats respecte les
subvencions a entitats del municipi i perquè hi ha “partides que no tenen clares”, el seu
grup municipal vota en contra del pressupost municipal per a l’any 2020.

2. Modificació del règim de retribucions dels càrrecs electes.
Prèviament a la votació d’aquest punt, l’alcaldessa explica que a l’inici de la present
legislatura, la seva situació laboral no li permetia dedicar-se en exclusiva a les tasques
de l’ajuntament, per la qual cosa es va acordar una dedicació parcial de tres membres
de l’equip de govern. Actualment, es troba en situació d’excedència del seu lloc de
treball, fet que li permet la dedicació exclusiva com alcaldessa. Per aquest motiu es
proposa al ple la modificació del règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes,
de manera que en endavant, l’alcaldessa percebi la retribució corresponent al 100% de
dedicació i alhora, es deixi sense efecte l’acordat respecte la dedicació i retribució dels
regidors Josep Coma i Jordi Vila. Indica que l’import consignat com a retribució bruta
per a l’alcaldia, és l’import que pot ser subvencionat pels ajuts convocats anualment del
Departament de Governació.
El regidor Jordi Vila pren la paraula i diu que no creu que els càrrecs electes no hagin
de percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec, però que en aquest cas, ja que es
va demanar l’esforç del poble amb la recent modificació de diverses ordenances fiscals
reguladores de tributs, tant el Sr. Josep Coma com ell es sumen a l’esforç deixant de
percebre cap retribució amb càrrec a l’ajuntament.
Tot seguit es procedeix a la votació del següent acord:
Atès que per acord de ple de data 27 de juny de 2019 es va acordar establir que, amb
efectes de 15 de juny de 2019, data de constitució d’aquest ajuntament, el règim de
dedicació parcial dels membres de la corporació, seria el que a continuació es relaciona,
amb les retribucions que també s’esmenten, les quals es percebrien en catorze pagues,
dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les
mensualitats de juny i desembre:
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Nom i cognoms
Sra. M. Carmen Lostao Otero (alcaldessa)
Sr. Josep Coma Solé
Sr. Jordi Vila Cosconera

Retribució
bruta anual
12.500,00 €
6.250,00 €
6.250,00 €

S. Social a càrrec
Ajuntament
4.068,75 €
2.034,38 €
2.034,38 €

Dedicació
50%
25%
25%
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Atès que es proposa al ple la modificació del règim de retribucions acordat pel plenari
en data 27 de juny de 2019, en el sentit de modificar el percentatge de jornada de la
Sra. Alcaldessa fins al 100% de dedicació, d’acord amb l’import consignat al pressupost
per a l’exercici 2020, així com deixar sense efecte les retribucions establertes per al Sr.
Jordi Vila i el Sr. Josep Coma.
Atès que l’article 75.ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local (LBRL), estableix que en els municipis amb població compresa entre 1.001 i 2.000
habitants únicament un membre podrà prestar els seus serveis en règim de dedicació
exclusiva, i l’article 75.bis.1 de la mateixa norma determina que el límit màxim total que
poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes retributius
en municipis de 1.000 a 5.000 habitants és el previst per al càrrec de Secretari d’Estat,
disminuït en un 60%.
Atès que l’article 18 del Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, disposa que de
conformitat amb el previst a l’article 75 bis de la LBRL, segons la redacció donada per
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local, i considerant el disposat a l’article 4 del mateix Reial Decret-llei, el límit màxim
que poden percebre els membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes
retributius i assistències, exclosos els triennis als que, en el seu cas, tinguin dret aquells
funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis especials, serà de 42.452,24
€ per als municipis d’entre 1.000 i 5.000 habitants.
Atès que en aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar
publicitat de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació.
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament d’Oliana per unanimitat dels seus membres

ACORDA
PRIMER.- Deixar sense efecte el punt primer de l’acord de ple de data 27 de juny de
2019 relatiu al règim de dedicació dels càrrecs electes.
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SEGON.- Establir, amb efectes 1 de gener de 2020, el següent règim de dedicacions i
retribucions per a l’alcaldessa presidenta de la corporació:
Nom i cognoms
M. Carme Lostao Otero

Règim de dedicació
exclusiva

Retribució bruta anual
17.505,72 €

S. Social a càrrec Ajuntament
5.488,04 €
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Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i
desembre.
TERCER.- Procedir a donar de baixa al règim general de la Seguretat Social al Sr. Jordi
Vila Cosconera i al Sr. Josep Coma Solé en data 31 de desembre de 2019.
QUART.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al taulell
d’anuncis electrònic de la corporació.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a la signatura de tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

3. Aprovació d’una despesa de caràcter plurianual.
L’alcaldessa explica que amb posterioritat a la convocatòria del present ple, va rebre
una comunicació de la Diputació de Lleida respecte el conveni signat amb aquesta
entitat per a la instal·lació de calderes de biomassa a diverses instal·lacions municipals,
perquè s’han produït modificacions i endarreriments en les previsions d’execució i per
tant, les anualitats en què s’haurà d’assumir la despesa municipal han variat.
Atès que el present punt estava referit a l’aprovació de la despesa plurianual per al
pagament de les despeses derivades del conveni esmentat, i d’acord amb l’exposat,
proposa retirar el punt de l’ordre del dia i posposar la seva aprovació en una propera
sessió, un cop es disposi de les noves dades econòmiques i de temporalització de
l’execució de l’actuació.
La resta de membres del ple s’hi mostra d’acord.

4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 10_2019.
Modalitat transferència de crèdit.
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent,
pels el crèdit consignat al pressupost no és suficient, i atès que es disposa de crèdit
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suficient en altres partides que poden ser disminuïdes sense pertorbar el normal
funcionament del servei, per provisió d'alcaldia es va incoar expedient per a la
modificació de crèdits en la modalitat de transferència de crèdits.
Atès que en data 22 de novembre de 2019, s’ha emès memòria de l'alcaldessa en la
qual s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i
la justificació següent:
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Aquesta modificació de crèdit es realitza per suplementar la partida del manteniment
de l’edifici de l’escola Sant Jordi, ja que s’han realitzat actuacions no previstes
inicialment, per a les quals el crèdit pressupostat és insuficient.

Pel que fa al finançament, es disposa de crèdit a les partides consignades a la
classificació per programes 011, detallades al quadre, ja que un cop s’ha liquidat
enguany el deute pendent, es disposa de romanent de crèdit. Per
Per altra banda, l’oficina de turisme ha estat inactiva durant tres mesos
aproximadament a causa d’una nova contractació, fet que ha comportat menys
despesa imputada a la partida inicialment prevista.

Atès que queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2,
apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la
vinculació jurídica.
Atès que en la mateixa data, s’ha emès informe de secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir i l’informe d'avaluació del compliment d'avaluació de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària i per la Intervenció s’ha informat favorablement la
proposta d'Alcaldia.
Atès que per la secretaria es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta
a la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb
el que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
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Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament d’Oliana per unanimitat dels membres presents
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ACORDA
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 10_2019, del
pressupost en vigor en la modalitat de transferències de crèdit, finançat mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del pressupost vigent no
compromeses, sense que es vegi pertorbat el respectiu servei, d'acord al següent detall:
Suplements en Aplicacions de Despeses
Aplicació

Descripció

Crèdits
inicials

Modificacions de
crèdit

Crèdits
finals

Manteniment edificis.
Escola St. Jordi

3.000,00 €

7.050,61 €

10.050,61 €

TOTAL

3.000,00 €

7.050,61 €

10.050,61 €

Progr. Econòmica
3232

212.00

Aquesta modificació de pressupost, no altera la quantia total d’aquest, s’imputa l’import
total o parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació
jurídica.
Baixes o Anul·lacions en Concepte de Despeses
Aplicació

Descripció

Crèdits
inicials

Baixes o
anul·lacions

Crèdits
finals

Progr. Econòmica
011

310.00

Interessos pòlissa
tresoreria

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 €

011

310.03

Interessos préstec
refinançament 2009

200,00 €

56,33 €

143,67 €

011

310.06

Interessos préstec VAP

1.000,00 €

494,28 €

505,72 €

432

227.99

Gestió Oficina de turisme

23.500,00 €

5.500,00

18.000,00 €
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TOTAL

25.700,00 €

7.050,61 €

18.649,39 €
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SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, pel termini de quinze dies, durant els quals les persones
interessades podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
TERCER.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a signar tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

5. Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2020.
L'article 62.3 de la Llei General Tributaria estableix que el cobrament en període
voluntari dels deutes de notificació col·lectiva i periòdica que no tinguin establert un altre
termini en les seves normes reguladores s’ha d’efectuar en el període comprès entre el
dia 1 de setembre i el 20 de novembre o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil
següent.
L’administració tributària competent pot modificar el termini establert assenyalat en el
paràgraf anterior sempre que el termini esmentat no sigui inferior a dos mesos.
L’article 24 del Reglament General de Recaptació, estableix que en les deutes de
venciment periòdic i notificació col·lectiva, la comunicació del període de pagament es
publicarà mitjançant edictes en els corresponents butlletins oficials, i en el taulell
d’edictes de l’Ajuntament.
L’article 24.2 del Reglament General de Recaptació estableix el contingut mínim de
l’anunci de cobrança.
Per tot l’anterior, per unanimitat dels membres presents de l’Ajuntament,

S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar per l’any 2020, el calendari de pagament de tributs en període
voluntari corresponents a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, que tot
seguit s'indica :
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TRIBUT

PERÍODE DE PAGAMENT

Taxa Escola Municipal de música gener

Del de febrer al 6 d’abril de 2020

Taxa Escola Municipal de música febrer

Del 5 de març al 6 maig de 2020

Taxa Escola Municipal de música març

Del 6 d’abril al 5 de juny de 2020

Taxa Escola Municipal de música abril

Del 5 de maig al 6 de juliol de 2020

Taxa Escola Municipal de música maig

Del 5 de juny al 5 d’agost de 2020

Taxa Escola Municipal de música juny

Del 6 de juliol al 7 de setembre de 2020

Taxa Escola Municipal de música setembre

Del 5 d’octubre al 7 de desembre de 2020

Taxa Escola Municipal de música octubre

Del 5 de novembre de 2019 al 5 de gener de 2021

Taxa Escola Municipal de música novembre

Del 7 de desembre de 2019 al 5 de febrer de 2021

Taxa Escola Municipal de música desembre

Del 5 de gener al 5 de març de 2021

Taxa Llar d’Infants gener

Del de febrer al 6 d’abril de 2020

Taxa Llar d’Infants febrer

Del 5 de març al 6 maig de 2020

Taxa Llar d’Infants març

Del 6 d’abril al 5 de juny de 2020

Taxa Llar d’Infants abril

Del 5 de maig al 6 de juliol de 2020

Taxa Llar d’Infants maig

Del 5 de juny al 5 d’agost de 2020

Taxa Llar d’Infants juny

Del 6 de juliol al 7 de setembre de 2020

Taxa Llar d’Infants juliol

Del 6 de juliol al 5 d’octubre de 2020

Taxa Llar d’Infants setembre

Del 5 d’octubre al 7 de desembre de 2020

Taxa Llar d’Infants octubre

Del 5 de novembre de 2019 al 5 de gener de 2021

Taxa Llar d’Infants novembre

Del 7 de desembre de 2019 al 5 de febrer de 2021

Taxa Llar d’Infants desembre

Del 5 de gener al 5 de març de 2021

Taxa Instal·lacions Esportives gener

Del de febrer al 6 d’abril de 2020

Taxa Instal·lacions Esportives febrer

Del 5 de març al 6 maig de 2020

Taxa Instal·lacions Esportives març

Del 6 d’abril al 5 de juny de 2020

Taxa Instal·lacions Esportives abril

Del 5 de maig al 6 de juliol de 2020

Taxa Instal·lacions Esportives maig

Del 5 de juny al 5 d’agost de 2020

Taxa Instal·lacions Esportives juny

Del 6 de juliol al 7 de setembre de 2020

Taxa Instal·lacions Esportives juliol

Del 6 de juliol al 5 d’octubre de 2020

Taxa Instal·lacions Esportives agost

Del 5 d’agost al 5 d’octubre de 2020

Taxa Instal·lacions Esportives setembre

Del 5 d’octubre al 7 de desembre de 2020

Taxa Instal·lacions Esportives octubre

Del 5 de novembre de 2019 al 5 de gener de 2021

Taxa Instal·lacions Esportives novembre

Del 7 de desembre de 2019 al 5 de febrer de 2021

Taxa Instal·lacions Esportives desembre

Del 5 de gener al 5 de març de 2021

Taxa de Cementiri Municipal

Del 25 de novembre de 2020 al 27 de gener de
2021
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El pagament es durà a terme mitjançant domiciliació bancària en els comptes oberts en
les entitats de crèdit, a aquest efecte, rebent de la corresponent entitat, amb càrrec al
seu compte, el justificant del pagament.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que
determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora,
d’acord amb l’establert amb l’article 28 de la Llei 58/2003, General Tributària. Es
satisfarà el recàrrec de constrenyiment del 5% fins que no hagi estat notificada la
providència de constrenyiment. Després d’aquesta data, s’exigirà el recàrrec del 10%
de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins els terminis
establerts en la providència de constrenyiment. Transcorreguts aquests terminis serà
exigible el recàrrec ordinari del 20 % de l’import del deute més els interessos de demora.
SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i en el
taulell d’edictes de la Corporació, per a general coneixement.

Sense cap altre punt a comentar, i efectuades les anteriors intervencions, la Sra.
Alcaldessa, aixeca la sessió a les 19:20 hores, de la qual s’estén la present acta,
que jo, la Secretària, certifico.

La secretària

Signatura: CN=TCAT P Esther Garrido Hernández
- DNI 78152093W, SERIALNUMBER=78152093W,
G=Esther, SN=Garrido Hernández, T=Secretàriainterventora, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 28/1/2020 10:46:29

Vist i plau
L’Alcaldessa
M. Carmen Lostao Otero

Signatura: CN=Maria Carmen Lostao Otero - DNI
41084346K (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES41084346K, G=Maria Carmen, SN=Lostao Otero
- DNI 41084346K, T=Alcaldessa, OU=Treballador
públic de nivell mig, OID.2.5.4.97=VATESP2518700F, O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 28/01/2020 13:10:30
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