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CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ
Edicte fent pública l’aprovació del Padró de residus de Gósol
Per Decret de Presidència 2021-0131 i en relació al municipi de Gósol, es va acordar:
Primer. Aprovar el padrons fiscals i les liquidacions inherents a les taxes següents:
Taxes per la prestació del servei de gestió de residus comarcals.
Període únic: 50.636,91 euros.
Segon. El període de cobrança en voluntària serà el tercer període previst en el calendari fiscal de
l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, en qui el Consell Comarcal del Berguedà ho té delegat.
Tercer. Sotmetre aquest Padró a exposició pública mitjançant edicte exposat en el Tauler d’Anuncis d’aquest
Consell Comarcal i al de l’Ajuntament i al BOP de Lleida, per un termini de 15 dies hàbils, 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.
Berga
El president, Josep Lara Tristante
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