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102'íl

Que en els corrcsponcnls títols executius la Tresorera va.dictar la següent providencia:
"PROVIDÈNCIA.-Vist Kart. 100. 104 i 106 del R.D. 1684/90 (Reglament General de Recaptació), modificat parcialment pel R.D.
448/95 i art. 127 de la Llei General Tributària, i en virtut d'alptuat en l'art; 12 de la Llei 39/88, reguladora de les Hisendes Locals, art.
5è.3.C. del R.D. 1174/87, liquido cl recàrrec del 20 per 100 de l'import del deute no ingressat, així com els interessos de demora, DISPOSO que es requereixi cl deutor/a perquò efectuï cl pagament del deute amb el recàrrec corrc'sfwnent, advertint-lo que si no es fes efectiu en els terminis de l'art. 108 del Reglament General de Recaptació, es procedirà executivament contra cl seu patrimoni".
La qual cosa us notifico conforme als articles 103 i 106 del Reg-.Gral de Recaptació i us requerim perquè efectueu el pagament del
deute principal i recàrrec del 20% en els terminis següents:
Notificat entre els dics 1 i 15 dècada mes, fins al dia20del mateix mes.
,
Notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, fins al dia 5 del mes següent.
'
Transcorreguts aquests terminis es procedirà a l'embargament dels vostres bens i el deute es veurà incrementat amb els interessos de
demora segons la data de pagament (art. 109.1 del RGR:) i amb les costes del procediment.
RECURSOS: Conu'a l'anterior resolució podeu interposar.( en els casos a que es refereix l'art. 137 de la Llei General Tributària):
a.-Recurs Ordinari davant l'Alcaldia, en cl termini d'un mes des de la recepció d'aquesta notificació, de conformitat amb l'art. 114 de
la Llei 30/92 de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de Ics administracions públiques i de règim comú. Si transcorreguts tres
mesos des de la seva interposició no es notifiques la seva resolució, s'entendrà deseslim.at i oberta la via contcnciosa-administrativa.
b.-Recurs Contenciós-administraiiu davant la Sala del Conlcnciós-administratiu del Tribunal. Superior de Justícia de Cataluiiya, en cl
termini de dos mesos, des de la resolució expressa del recurs ordinari , i en el supòsit de resolució tàcita, el termini serà d'un any des de
la interposició del recurs ordinari.
c.-Qualsevol altre que estimeu o cregueu convenient.
La interposició de recurs no suspèn cl procediment executiu, excepte els casos asstnyalats en l'art. 101 del R.D. 1684/90 del R.G.R.
S'adverteix als esmentats deutors i que transcorreguts YUIT DIES des dç la publicació del present anunci, sense comparèixer en l'expedient executiu que es segueix, i d'acord amb l'art. 1Ü3.3 del Reglament de Recaptació, se'ls tindrà per notificats de totes-les successives,
diligències fins que finalitzi el procediment, sense perjudici d'una posterior compareixença.
Salt, 12 de novembre de 1996.— El Cap de Recaptació. Signat: Isabel Vila i Cenlr-ich.

14.905
A.IUNTAMENT DK
LA VALL D'KN HAS
Anunci
El Pic de l'Ajuntament en sessió cxü-aordinària en data 31 d'octubre de 1996 va
aprovar inicialment l'Ordenança de repartiment de publicitat comercial directe.
D'acord amb allò que estableix l'article
162 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa
públic que durant el termini de 30 dics a
partir de l'endemà de la publicació d'aquest
anunci, els interessats podran consultar
l'expedient a l'Ajuntament presentar les
al·legacions o suggeriments que estimin
oportuns en relació a l'aprovació inicial.
Aquest acord es considerarà definitivament aprovat si durant el període establert
no hi ha reclamacions.
La Vall d'en Bas, 12 de novembre de
1996.— L'Alcalde. Signat: Daniel Bosch
Casulla.

14.936
AJUNTAiVlENT DE
VILADASENS
Edicte
Informats i rcndils el compte general

del Pressupost corresponent a l'exercici de
1995 i examinats per la Comissió Especial
de Comptes, s'exposen al públic pel termini
de quinze dies, a robjecle de què durant
aquest termini i altres vuit dies, es puguin
presentar observacions i suggeriments, si
s'escau, segons el que preveu la normativa
vigent. Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Viladasens, 28 d'octubre de 1996.—
L'Alcalde. Signat: Alfons Soler Pou.

14.937
AJUNTAMENT DE
VIDRERES

14.916
AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE PALLEROLS
Edicte
El Ple de l'Ajuntament, en sessió del
dia 9 de novembre de 1996, ha aprovat inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del municipi en la part que
afecta al sector del Clot Fondo.
D'acord amb la legislació vigent,
l'acord se sotmet a informació pública pel
termini d'un mes als efectes de consulta o
al·legació.
Sant Feliu de Pallerols, 13 de novembre
de 1996.— L'Alcalde.

Ecíicie

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Vidreres, a la sessió del 5 de
novembre de 1996, va acordar retornar la
fiança definitiva per un import de 200.756,pessctcs a l'empresa Figueras International
Scating, dipositada per l'obra "Equipament
Salà del Casino". Aquest acord romandrà a
informació pública pel termini de quinze
dies, a partir de l'endemà de la seva publicació ai BOP a fi i efecte que les persones
interessadespuguin presentar les reclamacions que estimin adients.
El que es fa públic per general coneixement.
Vidreres, 13 de novembre de 1996.—
L'Alcalde. Signat: Josep Sala i Puig.

14.915
I AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE PALLEROLS
Edicte
Aprovat pel Ple de l'Ajuntarrient del 9
de novembre de 1996 el projecte "Urbanització de l'espai públic de Ca les Hermanes"
s'exposa a informació pública pel termini
de quinze dies als efectes de consulta o
al·legació. Si no es presenten al·legacions,
el projecte iquedarà definitivament aprovat.
Sant Feliu de Pallerols,. 13 de novembre
de 1996.—L'Alcalde.

Diputació de Girona — Arxiu General. Butlletí Oficial de la Província de Girona. 30/11/1996, n. 165, p. 61.

