Àrea de Serveis Generals i Econòmics
Gestió Tributària i Recaptació

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 escau
les costes que reglamentàriament es produeixin.
LLOC: A les entitats col·laboradores que s'especifiquen a cadascun dels documents
cobratoris, en horari d'oficina.
Es fa públic pel general coneixement, segons els que preveuen els articles 102.3 de la Llei
general tributària i el 24 del Reglament general de recaptació.
Vilassar de Dalt, 14 de febrer de 2019
El cap de Gestió Tributària i Recaptació
Albert Alvira Andrés

https://bop.diba.cat
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PAGAMENT: El període voluntari de pagament s'estableix des del dia 05-01-19 a 05-032019, ambdós inclosos. El càrrec dels rebuts domiciliats, s’efectuarà a partir del 07 de
gener de 2019.

Data 21-2-2019

RECURSOS: Contra l’acte d’aprovació del padró i de les liquidacions que incorpora, que
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant la Regidoria de l'Àrea de Serveis Econòmics en el termini d’un mes a
comptar des de la data d'acabament del període d'exposició pública. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per Decret de l’àrea de Serveis Econòmics núm. 2018AJUN001523 de data 31 de
desembre de 2018, s'ha resolt aprovar el padró fiscal de la taxa d’assistència llar d’infants,
desembre 2018, que s’exposarà al públic a l' Oficina d'Atenció Ciutadana durant un
període de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial del a Província. Si durant aquest període de temps no s'haguessin presentat
reclamacions, el padró s’entendrà definitivament aprovat.
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