ÀREA DE SERVEIS GENERALS
DEPARTAMENT DE GESTIÓ ECONOMICA
UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTARIA
Aprovació Padró Fiscal Mercats Municipals 2020
EXP.: 26/2020/TRAMINT

EDICTE
La Tinença d’Alcalde de Recursos Humans, Organització i Sistemes d’Informació, de
l’Ajuntament de Viladecans, en ús de les assignacions temporals de funcions
conferides, mitjançant Decret d’Alcaldia número 2019/6784, de data 13 de novembre
de 2019, de delegació de competències genèriques, en matèria de Serveis Generals,
ha disposat el següent:
PRIMER.- Aprovar el padró de la Taxa dels Mercats Municipals de Viladecans
(MERCAT), corresponent a l’exercici 2020:
Tribut
Taxa del Mercat Municipal Pl. Europa
Taxa del Mercat Municipal Pl. Constitució
Total Taxa dels Mercats Municipals

Càrrecs
10
17
27

Padró
42.554,16 €
9.070,92 €
51.625,08 €

SEGON.- Prorrogar la data màxima pel pagament en voluntària de la Taxa dels
Mercats Municipals (MERCAT), fins al 14/09/2020.
TERCER.-Publicar l’esmentat acord en el Butlletí Oficial de la Província, mitjançant
Edicte, en el que es faci constar que els documents que integren els padrons es
posaran de manifest al públic durant el termini de 20 dies, a comptar a partir de deu
dies abans del primer dia del període de cobrament en voluntària, al Departament de
Gestió Econòmica, per que els interessats legítims puguin examinar-lo i, en el seu cas,
formular les reclamacions oportunes.
QUART.- Un cop transcorregut el termini d’exposició, sense haver-se interposat cap
reclamació, els padrons s’entendran definitivament aprovats, podent interposar-se
contra l’esmentat acte recurs de reposició, previst a l’article 14.2 del R.D. 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 a comptar des de la data de finalització de
l’exposició pública del padró.
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a la Intervenció Municipal, Tresoreria
Municipal, al Departament de Gestió Econòmica i a Viladecans Atenció a les
Empreses (VAE-Can Calderon).
Viladecans, en la data de signatura electrònica
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