PAGAMENT: El període voluntari de pagament s'estableix des del dia 20 de gener de
2019 al 20 de març de 2019, ambdós inclosos. El càrrec dels rebuts domiciliats, s’efectuarà
a partir del 5 de febrer de 2019.
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 DE PAGAMENT: 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.
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 del mateix òrgan que l’ha dictat, previ al contenciós
administratiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de finalització del
període d’exposició pública del corresponent padró.
Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat
resolt, s’entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l’endemà podrà ésser
interposat recurs contenciós administratiu davant els Jutjats de la Província de Barcelona.
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La consulta es podrà fer directament a l’oficina d’Atenció Ciutadana ( Plaça de Vila,
núm.1 ) en dies laborables de 09.00h a 14:00h excepte festius, de conformitat amb el que
preveu la Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el seu article 52.2.
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Durant el període d’exposició pública dels padrons, qualsevol persona podrà consultar
l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés.

Data 27-2-2019

Si durant aquest període de temps no s’haguessin presentat reclamacions, el padró
s’entendrà definitivament aprovat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per Decret de l’àrea de Serveis Econòmics núm. 2018AJUN001526 de data 31 de
desembre de 2018 , s'ha resolt aprovar el padró fiscal de Taxa atenció casal de dia,
desembre 2018, per un import de 1.500,66 euros, 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.
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Vilassar de Dalt, 19 de febrer de 2019

Document signat electrònicament.
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El Cap de Gestió Tributària i Recaptació,
Albert Alvira Andrés

