Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Hisenda i Serveis Econòmics

EDICTE

Import total padró
8.880€

El pagament de la taxa es realitzarà de forma semestral mitjançant domiciliació bancària que
serà efectiva entre el 20 i el 30 dels mesos de juny i desembre.
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.

Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 (ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
http://w w w.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sant Pere de Ribes, 11 de desembre de 2017
L’alcaldessa, Abigail Garrido Tinta

https://bop.diba.cat

Núm. rebuts
444

Pàg. 1-1

Tipus Ingrés
Servei Teleassistència

CVE 2017045963

Teleassistència corresponent al segon semestre de l’exercici 2017, segons els imports i
condicions següents:

Data 20-12-2017

La Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 5 de desembre de 2017 va adoptar,
entre d’altres, a reserva de l’aprovació de l’acta, l’acord d’aprovar el padró del Servei de
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APROVACIÓ PADRÓ SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA SEGON SEMESTRE DE 2017

