Identificació de l’expedient: 2005/2019 2416
Assumpte: Aprovació del padró de les quotes per serveis complementaris de l'Escola
bressol municipal prestats durant el mes de juliol 2019

El termini d’exposició pública serà de vint dies naturals comptats a partir de 10 dies abans
de l’inici del període voluntari de pagament, encara que aquest es faci de forma fraccionada.
Durant el període d’exposició pública dels padrons qualsevol persona podrà consultar
l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés. La consulta es podrà fer a les
dependències de la Tresoreria municipal (c/Ample 11) de dilluns a divendres, de 9h a 14h.

https://bop.diba.cat

L’Alcaldia, mitjançant Decret 1375/2019, de data 2 d’agost, ha resolt aprovar el padró de les
quotes pels serveis de menjador, berenar i acollida de l’Escola bressol municipal El Palauet
corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de juliol de 2019 i notificar
col·lectivament les liquidacions incloses en aquest padró, mitjançant publicació de l’anunci
d’exposició pública al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica de l’Ajuntament.
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d) Recursos:
Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, els
interessats podran interposar el recurs de reposició al qual es refereix l’article 14 del Text
refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg, 2/2004, de 5 de març, davant el
mateix òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes comptat des de la data de
finalització del termini d’exposició pública. Contra la resolució expressa del recurs de
reposició es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del contenciós
administratiu que, per torn de repartiment li correspongui, en el termini de dos mesos
comptats des de la notificació. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de
reposició sense que hagi recaigut resolució expressa del mateix, s’entendrà desestimat i es
podrà interposar recurs contenciós en el termini de sis mesos. Tot això sense perjudici de
que pugui exercitar qualsevol altre recurs o acció que estimi convenient al seu dret.
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c) Període executiu:
S’adverteix que, transcorregut el termini d’ingrés en període voluntari sense que s’hagi
efectuat el pagament, els deutes s’exigiran pel procediment de constrenyiment previst en els
articles 163 i ss de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i en els articles 70 i
ss del Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de
recaptació (RGR), meritant-se els recàrrecs corresponents així com els interessos de
demora.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b) Modalitat de cobrament:
- Ingrés efectuat en l’entitat de crèdit que s’indiquen, en l’horari establert a l’efecte.
- Domiciliació bancària efectuada amb aquesta finalitat.
- En metàl·lic a la Tresoreria municipal o caixes auxiliars autoritzades, de dilluns a divendres,
de 9.00 h a 14.00h.

B

a) Termini d’ingrés en voluntària:
- Domiciliats: el dia 12 d’agost de 2019
- No domiciliats: entre els dies 12 d’agost i 14 d’octubre de 2019.

Pàg. 1-2

Les condicions de cobrament del padró són els següents:
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