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LA CAIXA
TRAMITA EL
COBRAMENT
DELS TRIBUTS
LOCALS

L’alcalde de Lleida, Antoni Siurana, i Joan
Ramon Fuertes, en representació de la Caixa
d’Estalvis i Pensions “la Caixa”, van signar
el proppassat 7 d’octubre un conveni en
virtut del qual l’entitat financera col·laborarà
amb la Paeria en la gestió del cobrament
dels tributs locals i les sancions de trànsit.
“La Caixa” gestiona la recaptació dels tributs tant en període voluntari com en període executiu.

L’acord estableix que la Caixa d’Estalvis i
Pensions és l’entitat gestora de la recaptació
de les liquidacions tributàries en període
voluntari i executiu. En aquest últim cas, el
cobrament tindrà un 10% de recàrrec abans
de la notificació de la provisió de
constrenyiment (execució forçosa del
cobrament). La mateixa mecànica és
aplicable al cas de la liquidació de les
sancions de trànsit.

El conveni estableix també que l’Ajuntament
de Lleida facilitarà a “la Caixa” les cintes
magnètiques dels rebuts domiciliats en
caixes d’estalvis i entitats bancàries a fi
d’elaborar la documentació necessària per
portar a terme la corresponent recaptació.
Les liquidacions tributàries en període
voluntari que no estiguin domiciliades

s’adaptaran al sistema de tríptics o d’avisos
de pagament. Un cop rebuts per part del
contribuent, aquest podrà fer efectiva la
liquidació a qualsevol entitat de crèdit.
Cal recordar que la col·laboració entre
l’Ajuntament de Lleida i “la Caixa” en el
cobrament dels tributs ja es produïa en els
darrers anys.

En vista de l'èxit assolit en anteriors edicions,
el Centre Municipal d'Informació Juvenil
torna a posar en marxa aquest novembre
el Mercat d'Esquí de Segona Mà. L'esport
blanc té cada vegada més adeptes, i per
aquest motiu l'Àrea de Joventut de la Paeria
ha promogut la creació d’un mercadet en
el qual els joves de la ciutat puguin adquirir
material i productes relacionats amb l'esquí
a preus assequibles.
Igualment, aquells joves que tinguin esquís,
botes, roba d'abric o qualsevol altre tipus
de material que ja no necessiten, poden
vendre’l o intercanviar-lo al Centre
d'Informació Juvenil fins al 10 de novembre.
El Mercat d'Esquí de Segona Mà ofereix
tot tipus d’accessoris: botes, planxes de

joventut

TOT PER
GAUDIR
DE LA NEU AL
MERCAT D’ESQUÍ
DE SEGONA MÀ

snowboard, ulleres, portaesquís, etc. A
banda de material per practicar l'esquí,
també es posa al servei de l'usuari la
informació actualitzada de totes les
estacions hivernals on es poden practicar
esports de neu, com també d'activitats
alernatives a la pràctica de l'esquí alpí.
L’usuari trobarà també al Centre Municipal
assessorament sobre viatges organitzats,

els preus de les estacions, el transport,
allotjaments, etc.
D’altra banda, els joves que tinguin l'Entrada
Jove –carnet que facilita la Paeria a tots
aquells nois i noies d'entre 15 i 25 anys que
ho sol·licitin– poden obtenir descomptes
especials en forfets, sortides organitzades
i lloguer de material a diverses botigues de
Lleida.
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