Ajuntament d' Almenar

Per acord de la Junta de Govern en la sessió celebrada el dia 23 de maig de 2022, es va
aprovar el padró fiscal corresponent a la taxa per subministrament d’aigua potable, 1er.
quadrimestre 2022.
El padró fiscal s’exposa 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 està a disposició dels interessats a la
Secretaria de l’Ajuntament en hores d’oficina.
Atès el que disposa la Llei general tributària i 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 el mateix òrgan que l’ha dictat en el
termini 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 presumptament si transcorre un mes des de la seva
interposició sense que se’n notifiqui la resolució. Contra la desestimació del recurs de
reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu 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 el recurs de
reposició s’hagi d’entendre desestimat presumptament.
Tot això d’acord amb l’establert pels articles 78.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, es podrà interposar
qualsevol altre recurs si es considera oportú.
Almenar, 25 de maig de 2022.
L’ALCALDESSA,
M. Teresa Malla Aige.
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