Ajuntament de Vilassar de Dalt
Hisenda

EDICTE
El Cap de la Unitat de Gestió Tributària i Recaptació de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt,
Fa saber: A l´efecte del que disposen els articles 59 i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC) i l´article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
(LGT), es notifiquen mitjançant aquest edicte, les quotes tributaries i sancions dels deutors a la Hisenda Municipal de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt que es relacionen en aquest edicte, dels quals es desconeix el seu domicili, es trobaven absents o s´abstingueren de signar-la
en el moment de la pràctica del corresponent acte de notificació, pels mitjans que disposa aquesta Recaptació, sense que s´hagi pogut portar
a terme.
LLOC DE PAGAMENT:
Les liquidacions relacionades podran ser abonades de la manera següent:
1 - Es pot efectuar el pagament d’aquesta liquidació mitjançant metàl.lic, targeta bancària o càrrec en compte a qualsevol de les entitats
col.laboradores de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. També es pot efectuar als caixers automàtics amb lector de codis de barres d’aquestes
entitats.
Entitats col.laboradores: CaixaBank (La Caixa), Catalunya Caixa, Bankia, Banc Sabadell, BBVA, Banco Santander, i Banco Mare Nostrum.
2 - Mitjantçant targeta bancària a les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a l’adreça Plaça de la Vila,2 de Vilassar de Dalt. Horari 8:30h fins les 14:00h.
3 – Per internet, mitjançant targeta bancària o banca electrònica, si es disposa de firma digital, a l’adreça de la Seu Electronica de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt https://seuelectronica.vilassardedalt.cat.
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TERMINIS D´INGRÉS:
Per a les liquidacions notificades de l’1 al 15 de cada mes, des de la data de notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil immediatament posterior; per a les notificades del 16 a l’últim dia de cada mes, des de la data de notificació fins el dia 5 del segon mes posterior
o el dia hàbil immediatament posterior.
Transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, sense que el deute hagi estat ingressat, es veurà incrementat
amb els recàrrecs i els interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 5 per cent quan el deute es satisfaci abans que hagi estat
notificada la provisió de constrenyiment, el 10 per cent si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre
dels terminis de l’article 62.5 de la LGT, i el 20 per cent més els interessos de demora transcorregut el dit termini.
RECURSOS:
Contra aquesta liquidació podeu interposar davant l’Alcadia-Presidència recurs de reposició en el termini d’un mes comptat a partir de la
data de recepció d’aquesta notificació. Contra la resolució expressa del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciósadministratiu davant del Jutjat del Contenciós-Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
data de notificació de la resolució del recurs de reposició. El recurs de reposició s’entendrà desestimat pressumptament si transcorre un mes
des de la seva interposició sense haver-vos estat notificada la resolució expressa i, en aquest cas, el recurs contenciós-administratiu podrà
interposar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en què s’hagués produït la desestimació pressumpta del
recurs de reposició. Tot això, sense perjudici que, si ho considereu convenient, interposeu altres recursos que creieu més oportuns. En cap
cas la interposició de recursos suspèn l’acció administrativa per al cobrament, llevat que es sol.liciti expressament l’esmentada suspensió en
el mateix termini per interposar recursos, acompanyant de garantia que cobreixi l’import de la liquidació, els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que puguin ser procedents en el moment de la sol.licitud de la suspensió.
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RELACIÓ QUE S’ESMENTA:

COGNOMS i NOM

NIF

POBLACIÓ

ABRIL PARDO, Sílvia
AGUILAR GUTIERREZ, Maria Luisa
ANGULO SANCHEZ, Raquel
CATALAN MONROS, Carlos
CIKOVA, Miroslava
CORREIA GONZALEZ, Clarisa Arnandina
CORREIA GONZALEZ, Clarisa Arnandina
EMPRESA DE PROMOCIONES, SL
ROSES BRUGUERA, José Maria
FERNANDO SALOMON, Nestor
GARCIA SALINAS, Víctor

77612112S
28518495J
46403362B
38434525F
X6039481A
47640067Y

Mataró
Sevilla
Vilassar de Dalt
Vilassar de Dalt
Vilassar de Dalt
Mollet del Vallés
Mollet del Vallés
Barcelona
Mataró
Vilassar de Dalt
Vilassar de Dalt

47640067Y
B08426165
38815129F
X2908450P
38830908P

Vilassar de Dalt, 14 d’octubre de 2014
El Cap de la Unitat

Albert Alvira Andrés
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CONCEPTE

ANY

REBUT

Taxa per assistència a Llar d’infants Municipal
Impost Sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa Urbana
Impost Sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa Urbana
Impost Sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa Urbana
Impost Sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa Urbana
Taxa per l’Ocupació de Terrenys Públics amb taules, cadires i altres

2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014-LLAL-3-100
2014-PLUL-173
2014-PLUL-92
2014-PLUL-199
2014-PLUL-200
2014-TAUL-99

Taxa per l’Ocupació de Terrenys Públics amb taules, cadires i altres

2014

2014-TAUL-100

Impost Sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa Urbana
Taxa per assistència a Llar d’infants Municipal
Preu Públic pel servei de psicopedagogia
Taxa per trasllat i la permanència de Vehicles, mobles i efectes similars
al dipòsit Municipal o terrenys del comú

2014
2014
2014
2014

2014-PLUL-188
2014-LLAL-3-13
2014-PSIL-36
2014-DIPL-78

