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EDICTE
D’acord amb el que preveu l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària i l’article 24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, del Reglament General de
Recaptació, es fa públic que, per acord de la Junta de Govern de data 16 d’octubre de 2018,
s’ha aprovat el padró de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa, corresponent a l’exercici 2018, amb 1 contribuent i un import total de
264,00 euros.
El referit padró es sotmet a informació pública per un termini d’un mes, a comptar des del dia
següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal que les
persones interessades el puguin consultar i formular-hi les reclamacions que estimin
oportunes. En cas de no presentar-se cap reclamació, el padró s’entendrà definitivament
aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord.
PAGAMENT: El període voluntari de cobrament s’estableix entre els dies 20 d’octubre i 20 de
desembre de 2018, ambdós inclosos. Els càrrecs dels rebuts domiciliats, s’efectuarà a partir
del dia 20 de desembre de 2018. Finalitzat el termini de pagament en període voluntari, els
deutes impagats s’exigiran per via executiva i meritaran el recàrrec de constrenyiment, els
interessos de demora i, si s’escau, les costes que reglamentàriament es produeixin.
LLOC DE PAGAMENT: A les entitats col·laboradores que s’especifiquin a cadascun dels
documents cobratoris, en horari d’oficina.
RECURSOS: Conforme a les previsions de l’article 14.2 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, contra
l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es podrà
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, previ al contenciós
administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest
edicte.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la
desestimació, quan aquesta sigui de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar
des de l’endemà en que el referit recurs de reposició s’entengui desestimat per silenci
administratiu.
No obstant això, es pot interposat qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
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