Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat
Servei de Gestió Tributària

El període pel pagament en voluntària s’ha fixat entre els dies 1 d’octubre i el 4 de desembre de
2018.
Contra el decret aprovatori del Padró, es podrà interposar recurs de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, durant el període d’un mes a
comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al públic del padró fiscal.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes des de la seva interposició sense
que es notifiqui la seva resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des
de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició. Tot això d’acord amb
l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/98 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
El primer tinent d’alcaldessa executiu de l’Àrea de
Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç,
Ocupació i Promoció de la Ciutat

Esteve Serrano Ortín

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-1

B

Santa Coloma de Gramenet, 26 de juliol de 2018
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D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
tributaria i l’article 14.2.c) del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de marc pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’hisendes locals, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquests padró.

Data 6-8-2018

El padró fiscal romandrà exposat al públic per un termini d’un mes, des de l’endemà de la
publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i restarà a disposició dels
interessats al Servei de Gestió Tributaria d’aquest Ajuntament situat a Placa Manent, s/n, en
hores d’oficina.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En data 25 de juliol de 2018 es va aprovar el padró fiscal corresponent a l’Impost sobre
activitats econòmiques per a l’exercici 2018.
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