
s’escolaritzi en un centre escolar fora de la comarca de la
Noguera perd l’ajut.

7.7. Els ajuts atorgats poden ser revocats, totalment o
parcialment, quan es detecti que en la concessió va concórrer
l’ocultació o la falsedat de les dades sol·licitades.

8. Publicació
8.1. La resolució s’ha de fer pública mitjançant anunci en el BOP
de Lleida i l’exposició de la relació de sol·licituds aprovades i/o
desestimades al tauler d’anuncis del Consell Comarcal de la
Noguera. Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa,
es pot interposar recurs de reposició davant la Junta de Govern
del Consell Comarcal en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci, o bé directament recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’anunci.

8.2 El Consell Comarcal també ha de trametre a cada centre
docent la llista de sol·licituds aprovades i/o denegades
corresponents al seu alumnat.

9. Tramitació
9.1. El pagament dels ajuts es realitza directament al centre
docent de l’alumnat beneficiari de l’ajut.

9.2. Els ajuts queden justificats mitjançant la presentació de la
nòmina justificativa degudament signada pels pares i /o mares o
tutors/ tutores o persones guardadores de l’alumnat beneficiari
dels ajuts que el director de cada centre docent ha d’enviar al
Consell Comarcal.

9.3. En el supòsit que hi hagi renúncies voluntàries o per altres
motius degudament justificats, l’import d’aquests ajuts es pot
destinar a altres casos sobrevinguts.

10. Tractament de dades
En aplicació del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, cal informar que les dades de caràcter personal que
s’han de facilitar per a l’obtenció d’aquests ajuts s’inclouen en
els sistemes de tractament de dades del Consell Comarcal de la
Noguera i tenen com a finalitat la valoració de l’accés als ajuts, i
els únics destinataris són els òrgans gestors indicats en el punt
setè d’aquestes bases.

− ♦ −

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
EDICTE 3467

Per Decret del president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà,
de data 18 d’abril de 2012, s’ha aprovat inicialment el padró
fiscal corresponent a l’exercici de 2012 de la taxa del servei de
recollida, transport i tractament de residus municipals,
domiciliaris i assimilables, aplicable als 15 municipis de la
comarca del Pallars Sobirà que han delegat les seves
competències de gestió tributària i recaptació d’aquesta taxa al
Consell Comarcal.

Municipis: d’Alins, Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri
d’Àneu, Esterri de Cardós, Farrera, la Guingueta, Lladorre,
Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tírvia i Vall de Cardós.

Al mateix Decret es determina que el termini d’ingrés en període
voluntari dels rebuts corresponents serà el comprès entre els dies
1 d’agost de 2012 a l’1 d’octubre de 2012, ambdós inclosos.

El sistema de recaptació en voluntària és, únicament i
exclusivament, a través de les entitats col·laboradores que ha
fixat el Consell Comarcal, que són totes les entitats bancàries
instal·lades al Pallars Sobirà, que voluntàriament prestin aquest
servei. El pagament es realitzarà mitjançant la presentació, en
qualsevol de les entitats col·laboradores, del document cobratori
que serà expedit pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà. El
document cobratori serà tramés per correu al domicili fiscal dels
contribuents o podrà ser recollit a la seu del Consell Comarcal a

Sort. La no recepció per correu del document o la seva recepció
fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut
dins del període fixat anteriorment.

El pagament efectuat directament al Consell Comarcal del
Pallars Sobirà, mitjançant xec bancari, transferència, gir postal o
qualsevol altre sistema no autoritzat, no alliberarà el deutor de la
seva obligació de pagament, sense perjudici de les
responsabilitats en què incorri el perceptor indegut.

Aquells contribuents que en els darrers anys hagin sol·licitat la
domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la corresponent
entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.

Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el
període executiu, que determina la meritació del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora en els termes que
preveu l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària.

En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per
100 fins que no hagi estat notificada la providència de
constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec
d’apremi reduït que serà del 10 per 100 de l’import del deute no
ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis
establerts en la providència de constrenyiment.

Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats serà
exigible el recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20% de
l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.

S’exposen al públic aquesta resolució i el padró fiscal en el
Tauler d’anuncis del Consell Comarcal, al BOP de Lleida i en un
diari d’àmbit provincial pel termini d’un mes, des de l’endemà de
la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la
Província; termini durant el qual el padró fiscal i l’expedient
estan a disposició dels interessats a les oficines del Consell
Comarcal, per tal que puguin presentar les reclamacions que
estimin oportunes. En cas que no se’n presenti cap en el termini
indicat, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat
d’adoptar un nou acord.

Atès el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària i 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 reguladora de les hisendes locals, es notifica
col·lectivament la present resolució, contra la qual es podrà
interposar recurs de reposició previ al contenciós administratiu
davant del president del Consell Comarcal, pel període d’un mes
a comptar des de l’endemà de la finalització del termini
d’exposició al públic dels padrons fiscals. L’esmentat recurs
s’entendrà desestimat si transcorre un mes des de la seva
interposició sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori
del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori,
en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en
què s’hagi d’entendre desestimat presumptament. Tot això
d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Sort, 18 d’abril de 2012
El President (il·legible)

− ♦ −
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Rosendo Manrique
Resaltado


