Ajuntament de Vallbona de les Monges

EDICTE
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 3/2019 de data 14.01.2019, es van aprovar els padrons
fiscals corresponents a la taxa del servei del cementiri local i del servei de recollida
d’escombraries, corresponent a l’any del 2019.
Els padrons fiscals s’exposen al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte en el BOP, i estan a disposició dels interessats a la secretaria de l’Ajuntament en
hores d’oficina.
Atès el que disposen l’art. 102.3 de la Llei 58/03 LGT i l’art. 14.2.c) del RDL 2/04 TR LRHL,
es notifica col·lectivament la present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de
reposició, previ al contenciós-administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al públic dels
padrons fiscals.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat presumptament si transcorre un mes des de la seva
interposició sense que es notifiqui la seva resolució. Contra la desestimació del recurs de
reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació
de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el
termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el recurs de reposició s’hagi
d’entendre desestimat presumptament.
Tot això, d’acord amb l’establert pels articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
RJCA. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs si es considera oportú.
També es va aprovar el calendari de cobrança dels padrons fiscals esmentats i els terminis de
pagament següents:
a) El període comprès entre el 2 d’abril de 2019 i el 3 de juny de 2019, ambdós inclosos, en
període voluntari.
b) Transcorregut aquest període voluntari, s’iniciarà el període executiu amb recàrrec del 5 %
fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà
el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 % de l’import del deute no ingressat, sempre que el
pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la providència de constrenyiment.
Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec d’apremi
ordinari, que serà del 20 % de l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.
Vallbona de les Monges, 14 de gener de 2019
L’alcalde
Ramon Bergadà i Benet
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