De conformitat amb l’establert en els articles 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i, 56 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions
públiques de Catalunya, per mitjà de la present se li notifica el contingut de l’acord de Junta
de Govern de l’Ajuntament de Flix, adoptat en sessió de data 17 de desembre de 2020:
«33.- EXP. 1436/2020. ACORD RELATIU AL CALENDARI DE PAGAMENT DE TRIBUTS I
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.
Antecedents:
Per a la correcta gestió dels tributs i ingressos de dret públic per a l’exercici 2021, dels
quals té delegada a la Diputació de Tarragona la gestió del cobrament dins del termini de
pagament en voluntària, cal aprovar el calendari de pagament.
En virtut de tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD
1r.- Aprovar el calendari de pagament de diversos impostos i taxes-preus públics per a
l’any 2021, d’acord amb el següent,
CONCEPTE

PERÍODE PROPOSAT
2021

IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA

31/03/2021-31/05/2021

IBI URBANA

30/06/2021-31/08/2021

IBI RUSTICA

30/07/2021-30/09/2021

TAXES-PREUS PÚBLICS

30/07/2021-30/09/2021

BI CARACT. ESPECIALS

30/04/2021-30/06/2021

IAE

30/07/2021-30/09/2021

SUBM. AIGUA

27/08/2021-29/10/2021

2n.- Notificar aquest acord a BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS, als efectes oportuns. «
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament
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NOTIFICACIÓ

al recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent en de
la recepció de la present notificació, davant del Batlle-President de l’Ajuntament de Flix, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu,
davant del Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent en de la recepció de la present notificació, de conformitat amb
l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si
s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs
contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva
desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs
que pogués estimar més convenient al seu dret.
La qual cosa us notifico per al vostre coneixement i efectes.
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