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EDICTE 

 
Per Decret d’Alcaldia núm. 267/2021 del dia 18 de març 2021 , s’ha aprovat el padró de 
l’Escola Bressol, rebuts Febrer 2021, pel que es fa pública la part resolutiva: 
 
PRIMER.- AVOCAR la competència delegada a la Junta de Govern Local, per tal de 
respectar els terminis de cobrament dels rebuts que s’han vingut emetent durant aquest 
curs 2020-2021. 
 
SEGON.- APROVAR la remesa de llistat cobratoris corresponents al servei d’escola 
bressol del mes de febrer 2021, per un import total de 14.118,00€ (catorze mil cent divuit 
euros) i 70 registres, segons la relació de rebuts que s’annexa a la present resolució. 
 
TERCER.- NOTIFICAR col·lectivament les liquidacions incloses en aquest padró, 
mitjançant publicació de l’anunci d’exposició pública al Butlletí Oficial de la Província i a la 
seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
El termini d’exposició pública serà de vint dies naturals comptats a partir de 10 dies abans 
de l’inici del període voluntari de pagament, encara que aquest es faci de forma 
fraccionada. 
 
Durant el període d’exposició pública dels padrons qualsevol persona podrà consultar 
l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés. La consulta es podrà fer 
directament a les dependències de gestió tributària i rendes (plaça Sant Pere, núm. 1), 
mitjançant cita prèvia, de dilluns a divendres, de 9h a 14h. 

QUART.- ESTABLIR els següents requisits del cobrament del padró: 

a) Termini d’ingrés en voluntària :  

 

No domiciliats Domiciliats 

Inici Final Data càrrec 

Preus Públics per la prestació del serveis de 
l’Escola Bressol 

26/03/2021 27/05/2021 26/03/2021 

b) Modalitat de cobrament 

- Domiciliació bancària efectuada amb aquesta finalitat. 
- Pagament mitjançant targeta bancària o efectiu a les dependències de Tresoreria 

municipal (plaça Sant Pere, núm. 1), mitjançant cita prèvia, de dilluns a divendres, 
de 9h a 14h. 

c) Període executiu: 

S’adverteix que, transcorregut el termini d’ingrés en període voluntari sense que s’hagi 
efectuat el pagament, els deutes s’exigiran pel procediment de constrenyiment previst en 
els articles 163 i ss de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i en els 
articles 70 i ss del Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
general de recaptació (RGR), meritant-se els recàrrecs corresponents així com els 
interessos de demora. 

QUART.- DONAR trasllat de la present resolució a la Tresoreria Municipal i al Servei 
d’Escola Bressol Municipal. 
 
CINQUÈ.- Peu de recursos 
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Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa s’haurà d’interposar el recurs de 
reposició previst a l’article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases i de règim local i 
14.2 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, en el termini d’un mes comptat des del dia 
següent al de la notificació expressa d’aquest acte, davant de l’òrgan que l’ha dictat. 
Tanmateix, es podrà interposar qualsevol recurs que es consideri ajustat a dret. 

Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, els 
interessats podran interposar el recurs de reposició al qual es refereix l’article 14 del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg, 2/2004, de 5 de març, davant el 
mateix òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes comptat des de la data de 
finalització del termini d’exposició pública. Contra la resolució expressa del recurs de 
reposició es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del 
contenciós administratiu que, per torn de repartiment li correspongui, en el termini de dos 
mesos comptats des de la notificació. Transcorregut un mes des de la interposició del 
recurs de reposició sense que hagi recaigut resolució expressa del mateix, s’entendrà 
desestimat i es podrà interposar recurs contenciós en el termini de sis mesos. Tot això 
sense perjudici de que pugui exercitar qualsevol altre recurs o acció que estimi 
convenient al seu dret. 

 
 

Berga,  18 de març 2021 
 
L’alcalde actal., 
Ivan Sánchez Rodríguez 
 
 


