ANUNCI

https://bop.diba.cat

A

En compliment de les disposicions de la legislació vigent es fa pública l’aprovació del calendari
de terminis d’ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic per a l’exercici
2021, aprovada per l’alcalde de l’Ajuntament de Martorell mitjançant Decret d’Alcaldia número
2020-1783, del dia 24 de novembre de 2020, i es procedeix a la seva publicació íntegra:
“Identificació de l’expedient

Pàg. 1-2

Expedient 4282/2020 d’aprovació del calendari dels terminis d’ingrés en període voluntari
dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, corresponents a l’exercici 2021.
Fonaments de dret

CVE 2020035303

Atès el que disposa l’article 15.1 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En conseqüència,

Data 4-12-2020

HE RESOLT

Primer.- Aprovar els terminis d’ingrés en període voluntari dels deutes de venciment
periòdic i notificació col·lectiva corresponents a l’exercici 2021, pel que fa als tributs i
altres ingressos de dret públic no delegats en l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, segons el detall següent:






Primer trimestre de 2021
Segon trimestre de 2021
Tercer trimestre de 2021
Quart trimestre de 2021

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Taxa del Mercat Municipal de les Bòbiles
de l’13 de gener a l’12 de març
de l’1 d’abril al 2 de juny
de l’1 de juliol a l’1 de setembre
de l’1 d’octubre a l’1 de desembre

Primer trimestre 2021

dia 3 de febrer



Segon trimestre 2021

dia 4 de maig




Tercer trimestre 2021
Quart trimestre 2021

dia 3 d’agost
dia 4 de novembre

Cod
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Els càrrecs en compte dels rebuts domiciliats del Mercat Municipal es realitzaran els dies
següents:

Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs potestatiu de reposició.
Aquest recurs s’ha d’ interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la publicació d’aquest anunci davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en la forma i amb els requisits que determina la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient.
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Martorell, 25 de novembre de 2020
L’alcalde, Xavier Fonollosa i Comas

CVE 2020035303

Recurs de reposició potestatiu: que ha de presentar-se davant el mateix òrgan que ha
dictat aquest acte en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci. Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que hagi rebut notificació
de la resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci. Llavors,
en el termini de sis mesos, a comptar des del dia següent a aquell en que s’entén desestimat
per silenci el recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant
els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Data 4-12-2020

Contra l’acord transcrit, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar, de manera
optativa i no simultània, els següents recursos:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tercer.- Exposar al públic l’acord precedent, mitjançant anunci inserit als taulers d'edictes
físic i electrònic de l’Ajuntament de Martorell i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
durant 30 dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva publicació.”
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Segon.- Traslladar l’acord als departaments de Tresoreria, Intervenció i Mercats, Comerç i
Consum.
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