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AJUNTAMENT DE GÓSOL
Edicte d’aprovació de padrons fiscals de cobrament de l’exercici 2021
Per acord de Ple, de data 17/de febrer de 2021, es va aprovar els padrons de contribuents corresponent als
conceptes de Taxa conservació de cementiri, Taxa per el servei de clavegueram i Taxa subministrament
d’aigua.
Primer. Aprovar el padrons fiscals i les liquidacions inherents a les taxes següents:
Taxa subministrament aigua, segon període, per import: 41.841,44 €.
Taxa per conservació del Cementiri Municipal. Import: 1.568,00 €
Taxa servei de clavegueram, 5.4160,00 €
Segon. El període de cobrança en voluntària per les taxes de clavegueram, cementiri serà el previst en el
calendari fiscal de l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Gósol ho té delegat.
El període de cobrança en voluntària per les taxes de subministrament aigua, 1r semestre serà des del dia 1
de maig al 30 de juny de 2021.
Els rebuts domiciliats es passaran al cobrament el dia 28 de juny de 2021.
Tercer. Sotmetre aquest padró a exposició pública mitjançant edicte exposat en el tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament, al BOP de Lleida i a la web municipal de l’Ajuntament de Gósol, per un termini d’un mes, a
comptar des de l’endemà de la darrera publicació, amb la finalitat que tota persona que vulgui presentar
al·legacions pugui fer-ho en horari d’oficina. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Quart. Contra l’acte d’aprovació del padró i de les seves liquidacions es podrà formular davant del mateix
òrgan que l’ha dictat, recurs de reposició previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes, a comptar
des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició pública, d’acord amb l’establert a l’article 14.2.c) del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de les hisendes locals.
Cinquè. Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu que determina la
meritació mitjançant procediment de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs pel període
executiu, els interessos de demora, i en el seu cas, les costes que es puguin produir.
Gósol, 18 de febrer de 2021
L’alcalde, Lluís Campmajó i Puig
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