Expedient: 2020/79/05.03.01 -

DECRET D’ALCALDIA
Per acord del ple de data 22 de febrer de 2020 es van adoptar els acords relatius a l’aprovació
dels calendaris de cobrança per a la recaptació en voluntària dels impostos i taxes de notificació
col·lectiva i cobrament periòdic de l’Ajuntament d’Alcoletge que corresponent a l’exercici de
2020 que s’indica
Del dia 1 d’abril de 2020 al dia 1 de juny de 2020 ( ambdós inclosos ) :
 Padró fiscal de la taxa per entrada de vehicles ( Guals ). Exercici 2020.
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Del dia 15 de juny de 2020 al dia 17 d’agost de 2020 ( ambdós inclosos ) :
 Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries.
Exercici 2020. (1er període).
 Padró fiscal de la taxa del cementiri municipal. Exercici 2020.
Del dia 1 d’octubre de 2020 al dia 1 de desembre de 2020 ( ambdós inclosos ) :
 Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries.
Exercici 2020. (2on període).
Atès que aquest calendari es va exposar al públic per mitjà d’edictes publicats en el BOP núm.
34 de 19 de febrer de 2020,
Atès que en aquesta mateixa resolució ja es preveu, en el seu punt tercer, que es faculti al Sr.
Alcalde de la Corporació a modificar el calendari fiscal per a l’exercici 2020, en cas que
circumstàncies sobrevingudes així ho fessin aconsellable,
Atès que, amb motí de l’impacte econòmic i social provocat pel COVID-19 i, en adaptació de
les mesures en l’àmbit tributari previstes al Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març , i tenint en
compte les instruccions aportades per l’OAGRTL en relació a què per als tributs de venciment
periòdic i, a l’empara de l’art. 62.3 de la LGT, els terminis hauran de fixar-se per cada ens
tributari, i especialment, per aquells tributs en què no s’ha procedit a la delegació a l’esmentat
organisme, l’Ajuntament haurà d’adoptar l’acord corresponent, sens perjudici que, si es un
òrgan col·legiat que no es pot reunir, es podrà fer per decret d’alcaldia, sens perjudici de la seva
posterior ratificació pel ple,
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Atès que per decret d’alcaldia núm. 79/2020, es va acordar ajornar la celebració de la sessió del
ple ordinari del mes de març de 2020 per quant no es disposa de mitjans telemàtics habilitats per
evitar reunions presencials, per la qual cosa es necessari ajornar dita celebració per evitar risc de
contagi
Considerant convenient, en aquests moments de dificultat, d’establir mesures per ajornar les
previsions de pagament en voluntària de les taxes objecte d’aquest expedient,
Vistos aquests antecedents pel present,

Josep Maria Gras Charles
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Primer.- Modificar el calendari de cobrança establert per a 2020, a l’empara de la situació
provocada per l’Estat d’Alarma per la pandèmia del COVID-19, en els termes que s’indiquen:

Del dia 4 de maig de 2020 i fins el dia 6 de juliol de 2020 (ambdós inclosos):
 Padró fiscal de la taxa per entrada de vehicles ( Guals ). Exercici 2020.
Del dia 3 d’agost de 2020 i fins el 5 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos):
 Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida
d’escombraries. Exercici 2020. (1er període).
 Padró fiscal de la taxa del cementiri municipal. Exercici 2020.
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Del dia 5 de novembre de 2020 i fins el dia 5 de gener de 2021 (ambdós inclosos):
 Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida
d’escombraries. Exercici 2020. (2on període).
Segon.- Anunciar el calendari de cobrança indicat, mitjançant edicte publicat al tauler d’anuncis
de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província fent advertiment que, transcorregut el
termini d’ingrés establert en voluntària, els deutes seran exigits per via de constrenyiment i
generaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, les costes que
produeixin, tot això a l’empara de l’art. 69 i concordants del Reglament General de Recaptació.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde de la Corporació a modificar el calendari fiscal per a l’exercici
2020, en cas que circumstàncies sobrevingudes fessin aconsellable variar les dades establertes
inicialment.
Quart.- Acordar que l’aprovació dels padrons fiscals corresponents als impostos i taxes
municipals es pugui dur a terme mitjançant resolució del Sr. Alcalde de la Corporació, a
l’empara del que preveu l’article 21.1(s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i disposicions concordants.
Cinquè.- Sotmetre aquest decret a ratificació del ple de la Corporació, en la propera sessió que
celebri.
Ho mano i signo a Alcoletge a data de signatura electrònica,
L’alcalde,

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Josep Maria Gras Charles
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Josep Ma. Gras Charles

Davant meu,
La secretària,
Ma. Jesús Pena Navarra
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