Dimarts, 11 d'abril de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
EDICTE
La Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 28 de març de 2017 va adoptar, entre d'altres, a reserva de
l'aprovació de l'acta, l'acord d'aprovar els padrons de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals i
de la taxa per inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres eines o
instal·lacions anàlogues d'establiments industrials i comercials corresponent a l'exercici 2017, segons els imports i
condicions següents:
Tipus Ingrés
Taxa gestió residus
Taxa inspecció

Núm. rebuts
16.037
397

Import total padró
1.914.552,18 EUR
44.516,86 EUR

De conformitat amb els terminis establerts a l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació per a l'exercici 2017,
aprovada pel Ple Municipal en sessió que va tenir lloc el 25 d'octubre de 2016, s'especifica que el pagament d'aquestes
taxes seran efectives tal i com es detalla a continuació:
- Taxa gestió residus: del 2 de maig al 4 de juliol i si està domiciliat es realitzarà amb caràcter trimestral, i serà efectiva,
el 2 de maig, 3 de juliol, 1 de setembre i 1 de desembre de 2017
- Taxa inspecció: del 2 de maig al 4 de juliol i si està domiciliat es realitzarà amb caràcter semestral, i serà efectiva el 3
de juliol i 1 de desembre de 2017.
El termini d'exposició pública del padró serà de vint dies naturals, comptats a partir de deu dies abans del primer dia
d'inici del període de cobrament en voluntària, i els contribuents podran examinar-lo i formular, si s'escau, les
reclamacions que considerin adients, i es tinguin per notificats a l'efecte del disposat a l'article 102.3 de la Llei 58/2003,
General Tributària.
Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades es podrà interposar recurs de
reposició davant aquesta Hisenda Municipal, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des del
dia següent al de la finalització del període d'exposició pública del corresponent padró.
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