El termini de pagament en via voluntària del concepte esmentat, serà el comprès entre els dies
4 de setembre i 5 de novembre de 2020, ambdós inclosos i el pagament s’efectuarà, durant
l'esmentat termini, a qualsevol de les entitats bancàries assenyalades per l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, entitat que te delegada la recaptació en via
voluntària i executiva de la Taxa esmentada, dins l’horari d'oficines, per qualsevol dels medis
assenyalats per l'article 86 del Reglament General de Recaptació, tal com disposa l'article 88
del mateix text legal.
Un cop exhaurit el termini de pagament en via voluntària, el deute tributari passarà
automàticament a la via de constrenyiment, amb el recàrrec corresponent i altres conceptes
exigibles, tal com disposa l’article 161 de la Llei General Tributària.
Sant Joan Despí, 15 de juliol de 2020.
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Contra el Padró de referència i durant l'esmentat termini d'exposició pública, qualsevol persona
interessada podrà presentar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu o qualsevol
altre que estimi pertinent, davant el Sr. Alcalde. Per a l'interposició del recurs no es requerirà el
pagament previ de l'import del rebut, però, malgrat això, l'interposició del recurs no detindrà
l'acció administrativa per al cobrament del mateix, tret que l'interessat sol·liciti la suspensió de
l'execució de l'acte impugnat, per la qual cosa serà indispensable que acompanyi garantia que
cobreixi el total del deute tributari. Tot això d'acord amb allò que disposa l'article 14 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Data 28-7-2020

Havent-se aprovat per Resolució d’Alcaldia 20200001001568 de data 13/07/2020, el Padró pel
concepte de TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL, corresponent a l'exercici de 2020, per un import
total de 63.708,80 € i que consta d'un total de 2069 rebuts, resultat d'aplicar les tarifes incloses
a l’article 6 SERVEIS 7 I 8 de l’Ordenança Fiscal núm. 17/2020, Reguladora de la Taxa de
Cementiri Municipal, el mateix s'exposa al públic durant el termini de VINT DIES naturals
comptadors des de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la
Província, tal com disposa l'article 16 de l’Ordenança Fiscal General.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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