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Sobre la notificació del procediment de baixa per la caducitat
de les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris
sense autorització de residència permanent
Havent notificat a les persones que tot seguit es relacionen sobre
la caducitat de la seva inscripció al Padró municipal d’habitants
de Rosselló, un cop transcorregut el període de dos anys des de
la seva alta i d’acord amb la Resolució dictada per la Presidenta
de l’Institut Nacional d’Estadística en data 28 d’abril de 2005 i
no havent rebut resposta al respecte per part dels interessats, es
comunica que s’ha resolt declarar la caducitat de les inscripcions
i donar de baixa del padró municipal les persones que
s’esmenten, ordenant la publicació d’aquest edicte al B.O.P. de
Lleida i essent la data de baixa el dia de la publicació:
NOM I COGNOMS

DOCUMENT

ABDELLAH AZARFANE
AMAR BOURAS
AISA TOURAY TOURAY
ALMAME CANDE
BIRAMA COULIBALY
ABOUBAKAR WATARA
SEKOU KEITA
MAMADOU TOURE
BACAR TRAORE
LANSINA KANE
MILTON MATIAS GEYMONAT
ISSOUF BAGAYOKO
MADY CAMARA
BREHIMA DOUMBIA

X03855295N
X09333341X
sense doc
CA0078677
B0230905
X09460511J
X08012749D
X094660513S
X09659319D
A1453338
X08831892F
B0211173
B0170140
B0066043

DATA NAIXEMENT

01-07-1979
20-07-1978
25-01-2006
10-01-1979
01-01-1991
01-01-1985
01-01-1976
02-03-1987
01-01-1982
01-01-1984
09-03-1987
20-12-1986
19-05-1990
01-01-1987

Aquest edicte s’exposa per donar assabentada la baixa d’aquestes
persones al no realitzar la renovació abans de la publicació
d’aquest.
Rosselló, 27 de març de 2012
L’alcalde, Josep Abad Fernández

−♦−
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A la Intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el
que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i
169.1 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 troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el
pressupost general per a l’exercici 2012, juntament amb la
plantilla orgànica de la Corporació, aprovat inicialment pel Ple
de l’Ajuntament, en la sessió del dia 30 de març de 2012.
Les persones legítimament interessades, segons el que disposa
l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels
motiu enumerats en el punt 2 de l’article 151, podran presentar
reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: quinze dies
hàbils a partir del següent de la data de la publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província
b) Oficina de presentació: Registre General
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’Ajuntament
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es
considerarà definitivament aprovat, sense necessitat d’adoptar un
nou acord.
Rosselló, 2 d’abril de 2012
L’alcalde, Josep Abad Fernández

−♦−
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L’Ajuntament de Rosselló, en sessió de Ple, de data 30 de març
de 2012, va acordar establir el següent calendari de cobrament en
període voluntari:
Durant els mesos de maig, juny i juliol de 2012
- 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.
El sistema de recaptació en voluntària és, podrà dur a terme, en
efectiu, a les dependències municipals, situades al carrer Av.
Catalunya 2, en hores d’oficina. A través de les entitats
col·laboradores que ha fixat l’Ajuntament, 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 per l’Ajuntament de
Rosselló. El document cobratori serà tramés per correu al
domicili fiscal dels contribuents o podrà ser recollit en l’ oficina
de recaptació de l’Ajuntament. 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 a l’Ajuntament, mitjançant xec
bancari, transferència, gir postal o qualsevol altre sistema no
autoritzat, no alliberarà al deutor de la seva obligació de
pagament, sense perjudici de les responsabilitats en que incorrien
el perceptor indegut.
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.
D’acord amb l’establert a l’article 161 la Llei 58/2003, general
tributària, amb concordança amb l’article 28 de la mateixa llei,
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 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. Transcorregut el
termini de pagament una vegada notificada la providència sense
que aquest s’hagi realitzar, el recàrrec serà del 20% de l’import
del deute no ingressat més els interessos de demora.
Rosselló, 2 d’abril de 2012
L’alcalde, Josep Abad i Fernández

−♦−
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