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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE

2707

Per Decret de l’Alcaldia, de data 26 de març de 2012, s’han
aprovat els següents padrons fiscals corresponent a l’exercici de
2012 dels següents tributs, preus públics, taxes i ingressos de dret
públic de cobrament periòdic:
• Taxa del cementiri municipal de l’any 2012
• Taxa per la prestació del servei de clavegueram de l’any 2012
• Taxa per la prestació de recollida d’escombraries de l’any 2012
Els padrons fiscals s’exposen al públic pel termini d’un mes, des
de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial
de la Província, i estan a disposició dels interessats en la
corresponent oficina de recaptació de l’ajuntament.
Atès el que disposen els articles 102.3 de la Llei general
tributària i l’article 14.2.c) del Reial Decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de les
hisendes locals, es notifica col·lectivament el present acord,
contra el qual es podrà interposar recurs de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat ,
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 el 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,
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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 29/98 de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Rosselló, 26 de març de 2012
L’alcalde, Josep Abad Fernández
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