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1. El termini d’ingrés en voluntària serà de dos mesos des de la
finalització del termini de l’exposició publica del corresponent
edicte.
2. La modalitat d’ingrés serà d’acord amb l’article 86 del RGR:
a) Dels òrgans de recaptació de l’Ajuntament d’Isona i Conca
Dellà
b) Mitjançant entitats públiques de dipòsit (Bancs i Caixes) en
especial les que consten en seu municipal
c) Per qualsevol d’altra modalitat que s’estableix pels ingressos
dels recursos de la Hisenda Pública
3. El termini d’ingrés en voluntària serà de dos mesos
posteriorment a la finalització de regularització del procediment
i aprovació dels padrons annexos.
4. Transcorreguts els terminis de liquidació fixada els deutes
seran exigits pels procediments d’apremi d’acord amb els
recàrrecs, interès de demora, i en el seu cas, les costes que es
produeix.
Transcorreguts els terminis fixats pel decret de comunicació
col·lectiva del corresponent anunci, d’acord amb la doctrina del
termini, subsana les irregularitats no invalidant que puguin
constar a efectes de notificació en els corresponents expedients
que portin causa de la aprovació dels padrons contributius.
Normativa d’aplicació
Competència: Art 21 de la Llei 7/1985 d’Hisendes Locals en
relació amb l’Article 53.1 del reial decret legislatiu 2/2003 de 28
d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Real Decret 1684/1990 de 20 de desembre pel qual s’aprova el
Reglament General de recaptació.
Liquidació tributària i notificació: Art 120 i següents de la Llei
General Tributària, en especial l’article 124.3 de notificació
col·lectiva en relació amb el capítol V, arts. 86 i següents del
Reglament General de Recaptació. L’article i 14 de la llei
39/1988 d’Hisendes Locals en relació al mateix del text refós RD
Leg 2/2004 de 5 de març de 2004 en quan al règim de recursos
administratius.
Recurs Contenciós Administratiu: 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998 de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Decreto:
Primer. Aprovar i publicar els padrons fiscals detallats en el
decret, s’exposarà al públic pel termini de dos mesos, des de
l’endemà de la publicació als tauler d’anuncis de la Corporació.
Segon. Liquidació i pagament
Període voluntari de pagament: dos mesos a partir de l’última
publicació de l’edicte de notificació col·lectiva.
Lloc i horari de pagament: el pagament de rebuts es podrà
realitzar, en el termini esmentat, mitjançant la presentació del
document cobrador que serà expedit per l’Ajuntament,
mitjançant transferència o ingrés als comptes de recaptació
municipal i a qualsevol entitat bancària o caixa d’estalvis.
El pagament es podrà efectuar mitjançant la presentació del
document cobrador que serà expedient per l’ajuntament. El
document cobrador serà tramès per correu al domicili fiscal dels
contribuents. La no recepció per correu del document no eximeix
del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.
Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentària hagin
sol·licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la
corresponent entitat amb càrrec al seu compte, el justificant de
pagament.
Període executiu de constrenyiment: Finalitzat el termini
voluntari d’ingrés, s’iniciarà el procediment administratiu de
constrenyent pels rebuts no satisfets, la qual cosa determina
l’acreditaria del recàrrec de constrenyent, així com els interessos
de mora i les despeses que s’acreditin fins a la data del seu ingrés
d’acord amb el que disposa l’article 178 de la LGT i els arts. 91
i següents del Reglament General de Recaptació.
Recursos: Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs

locals, els interessats podran formular recurs de reposició davant
aquest Ajuntament, previ al contenciós administratiu, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest acord al taulell d’anuncis de la corporació i dels edictes
de notificació col·lectiva.
Isona i Conca Dellà, 13 de gener de 2012
L’alcalde, Constantí Aranda i Farrero

− ♦ −

AJUNTAMENT DE NAUT ARAN

EDICTE 537

Assumpte: Aprovació inicial projecte basic i d’execució
urbanització plaça Santa Maria d’Arties.
La Junta de Govern Local ordinària de data 12 de gener de 2012,
entre d’altres va adoptar el següent acord:
Projecte bàsic i d’execució urbanització plaça Santa Maria
d’Arties. Aprovació inicial.
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte basic i executiu
urbanització plaça Santa Maria d’Arties”, realitzat pels Serveis
Tècnics del Conselh Generau d’Aran, Arquitectes: Joan Vila
Arbones i Silvia Sola Santa-Olalla., amb un pressupost total amb
IVA inclòs de: 160.100,00 euros (cent seixanta mil cent euros).
Segon. Sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes
mitjançant edictes en el BOP, tauler d’anuncis de l’Ajuntament
de Naut Aran, i pagina web de l’Ajuntament: nautaran.org.
En cas de no presentar-se cap tipus d’al·legació o reclamació
l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de posterior
acord.
Tercer. Donar compte d’aquest acord al Conselh Generau d’Aran
Salardú, Naut Aran, 16 de gener de 2012
L’alcalde, César Ruiz Canela Nieto

− ♦ −

AJUNTAMENT DE SORT

EDICTE 552

L’empresa Constructora Immobiliària de Solsona SA (CISSA) ha
sol·licitat la devolució dels avals dipositats per a respondre de les
seves obligacions com a promotor de les obres:
· Reconstrucció del campanar d’Olp (Exp. F-12/08)
· Urbanització de l’avinguda Generalitat, Sort (Exp. F-9/09).
Cosa que es fa pública per tal que les persones que es considerin
interessades puguin formular les al×legacions que creguin
convenients durant el termini de 20 dies.
Sort, 16 de gener de 2012
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

− ♦ −

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

EDICTE D’INFORMACIÓ PÚBLICA 544

L’empresa Muntané Farratges i Agropecuària, SL, ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Tàrrega llicència ambiental per a l’activitat
d’explotació ramadera porcina al polígon 27, parcel·la 194,
partida Lluçà, d’aquest terme municipal, amb referència
cadastral 25272A027001940000QW.
D’acord amb l’art. 20.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, el projecte de
l’activitat se sotmet a informació pública per un termini de 30
dies. Els interessats poden consultar aquesta documentació als
serveis tècnics d’aquest ajuntament, en horari de 8 a 15 hores, de
dilluns a divendres, i formular les al·legacions que estimin
oportunes.
Tàrrega, 18 de gener de 2012
L’alcaldessa, Rosa M. Perelló i Escoda

− ♦ −
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