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De conformidade co disposto no artigo 14.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que aproba
o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, os interesados poderán interpoñer contra os Padróns
recurso de reposición que se regula na disposición mencionada, dentro do prazo dun mes a contar dende o día
seguinte o da publicación da aprobación dos citados Padróns no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
A cobranza, en período voluntario do Padrón do Prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar
correspondente a xullo do 2022 terá lugar neste municipio dende o día 18 de agosto de 2022 ata o día 17 de
outubro de 2022.
O vencemento do prazo de ingreso en período voluntario, sen ser satisfeita a débeda, e de conformidade co
disposto no artigo 161 da Lei 58/2003 do 17 de xaneiro, Xeral Tributaria, determinará o inicio do período
executivo, coa esixencia dos xuros de mora e das recargas do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28
da Lei xa citada e, no seu caso, das costas do procedemento executivo.
O que se fai público para xeral coñecemento e cumprimento.
Chantada, 19 de agosto de 2022.- O alcalde, Manuel L. Varela Rodríguez.
R. 2507

Anuncio
Por Decreto de Alcaldía de data 19/08/2022 aprobouse o Padrón de contribuíntes obrigados ao pagamento do
Prezo público pola prestación do servizo nas instalación de recreo municipal , piscinas e anexos correspondentes
a agosto 2022.

A cobranza, en período voluntario do Padrón do Prezo público pola prestación do servizo nas instalación de recreo
municipal , piscinas e anexos correspondentes agosto 2022 terá lugar neste municipio dende o día 20 de agosto
de 2022 ata o día 19 de outubro de 2022.
O vencemento do prazo de ingreso en período voluntario, sen ser satisfeita a débeda, e de conformidade co
disposto no artigo 161 da Lei 58/2003 do 17 de decembro, Xeral Tributaria, determinará o inicio do período
executivo, coa esixencia dos xuros de mora e das recargas do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28
da Lei xa citada e, no seu caso, das costas do procedemento executivo.
O que se fai público para xeral coñecemento e cumprimento.
Chantada, 22 de agosto de 2022.- O alcalde, Manuel L. Varela Rodríguez.
R. 2508

O CORGO
Anuncio
CONVOCATORIA DE AXUDAS ECONÓMICAS DE PAGO ÚNICO ANUAL PARA GASTOS EN MATERIAL ESCOLAR,
TRANSPORTE E ALOXAMENTO PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA,
BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL, UNIVERSIDADES, ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES E
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS PARA O CURSO 2022-2023
O Pleno do concello, na súa sesión do 9 de outubro de 2020, aprobou inicialmente a ordenanza pola que se regula
a concesión de axudas ao estudo para familias en situación de dificultade socio-económica para material escolar,
gastos de transporte e aloxamento. A citada ordenanza estivo exposta ao público durante un prazo de 30 días,
non producíndose ningunha reclamación, polo que a ordenanza quedou aprobada definitivamente, publicándose
o seu texto íntegro no BOP nº 275, do 30 de novembro de 2020.
O alcalde, por Resolución da Alcaldía do 30 de agosto de 2022, aprobou a convocatoria das citadas axudas para
o curso escolar 2022-2023.
En consecuencia, ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será dun mes, contado a partir do día
seguinte á publicación da presente convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (BOP). O
procedemento de solicitudes e outorgamento desta prestación rexerase pola Ordenanza pola que se regula a
concesión de axudas ao estudo para familias en situación de dificultade socio-económica para material escolar,
gastos de transporte e aloxamento para o curso escolar 2020-2021, do Concello do Corgo, publicada no BOP antes
citado Nº 275, do 30 de novembro de 2020.
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De conformidade co disposto no artigo 14.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2.004, do 5 de marzo, polo que aproba
o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, os interesados poderán interpoñer contra os Padróns
o recurso de reposición que se regula na disposición mencionada, dentro do prazo dun mes a contar dende o día
seguinte da publicación da aprobación dos citados Padróns no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
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O Corgo, 30 de agosto de 2022.- O alcalde, Felipe Labrada Reija.
R. 2509

LOURENZÁ
Anuncio
ANUNCIO EXPOSICIÓN O PÚBLICO E COBRANZA XIMNASIO
AGOSTO DE 2022
EXPOSICIÓN O PÚBLICO
Por Resolución de Alcaldía de data 30 DE AGOSTO DE 2022, prestouse aprobación inicial ao Padrón fiscal do
Servizo de XIMNASIO correspondente ao mes de XULLO DE 2022 por importe de 915.31 EUROS (NOVECENTOS
QUINCE CON TRINTA E UN EUROS)
Consonte ao disposto no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria 58/2003 de 17 de decembro, por medio do presente
ponse en coñecemento dos contribuíntes obrigados ao pagamento do prezo público, que dispoñen dun prazo de
15 días , contador a partir da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, ao obxecto
de que poidan ser examinados e presentar as reclamacións que estimen pertinentes, entendéndose elevados a
definitivos se, transcorrido o prazo de exposición pública , non se formulan ningunha reclamación.

Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formule, poderá interpoñerse
recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei Reguladora da
referida xurisdición.
Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.
ANUNCIO DE COBRANZA
Para o cobramento dos mesmos, os contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, estes seranlles debidos nas
contas bancarias respectivas.
O prazo de cobro , en período voluntario será de dous meses dende a publicación do Edicto de aprobación,
transcorrido o mesmo procederase a esixir os xuros de mora e os recargas de acordo cos artigos 26 a 28 da Lei
Xeral Tributaria.
A presente publicación, nos dous supostos , de edicto de exposición ao público do Padrón e anuncio de cobranza
en fase voluntaria, ten o carácter de notificación colectiva, ao abeiro do establecido no artigo 102 da referida Lei
Xeral tributaria.
Lourenzá, 30 de agosto de 2022.- A Alcadesa, Rocío López García.
R. 2510

MURAS
Anuncio
O Concello Pleno, en sesión ordinaria levada a cabo o día 31 de agosto de 2022, acordou aprobar inicialmente as
bases que rexerán a convocatoria de axudas municipais para frear a perda de poboación no Concello de Muras.
De conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das Bases de Réximen Local,
sométese o expediente a información pública e audiencia dos interesados por un periodo de trinta (30) días
hábiles, a contar desde o seguinte ao da publicación do anuncio no BOP, co fin de que durante este periodo póidase
formular as reclamacións e suxestións que se condireren oportunas.
Se non se presentasen reclamacións as bases entenderanse definitivamente aprobadas.
O que se fai público para xeral coñecemento e aos efectos oportunos.
Muras, 1 de setembro de 2022.- O alcalde, Manuel çrequeijo Arnejo.
R. 2511
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Así mesmo , e de conformidade con artigo 253.1 da citada ei xeral tributaria, poderán interpoñer recurso de
reposición perante a Sra. Alcaldesa-Presidente , no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte
ao do remate do período voluntario de pagamento.

