EDICTE

REBUTS NO FRACCIONATS:
Pagament: del dia 3 d’abril fins el dia 5 de juny de 2020
REBUTS FRACCIONATS (cada pagament correspon a una tercera part del rebut):
1r. Pagament: del dia 3 d’abril fins el dia 5 de juny de 2020
2n. Pagament: del dia 3 de juliol fins el dia 4 de setembre de 2020
3r. Pagament: del dia 2 d’octubre fins el dia 4 de desembre de 2020

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-1

TERMINIS DE PAGAMENT:

CVE 2020001911

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la
notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa o, en el termini
de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi
d'entendre desestimat per silenci administratiu. Tot això sens perjudici de la interposició de
qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Data 28-1-2020

Contra l’exposició pública del padró i de les liquidacions incorporades es podrà interposar
recurs de reposició a l’Ajuntament, dins el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data
de finalització del període d’exposició pública. El recurs es considerarà desestimat si no hi ha
resolució expressa en el termini d’un mes des de la data d’interposició.

A

Tal com preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, notifiquem a les
persones interessades que l’Àrea d’Economia de l’Ajuntament de Sant Celoni ha elaborat el
padró fiscal del Mercat setmanal dels dimecres corresponent a l’any 2020, aprovat per
resolució d’alcaldia núm 2020/67 de data 17-01-2020, el qual restarà a exposició pública durant
un mes , a partir de la data de publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Podeu Consultar el padró, en la part que us afecta, a l’Àrea d’Economia de l’Ajuntament de
Sant Celoni (C/ Campins 24 bx de St Celoni “El Safareig”, Telf 93 8641214)

El cobrament de la taxa per ocupació de la via pública amb parades el mercat setmanal dels
dimecres, està delegat a l’Organisme de Gestió Tributària de Barcelona. Les oficines de
l’esmentat organisme estan ubicades a Carretera Vella 5 de Sant Celoni, i el telèfon és el 93
4729169
Llevat indicació en contrari del titular del rebut, els rebuts fraccionats es cobraran mitjançant
les domiciliacions bancàries de que actualment disposa l’Ajuntament de Sant Celoni. Aquelles
persones que vulguin domiciliar el pagament, ho hauran de demanar a l’Ajuntament de Sant
Celoni.
Les persones que vulguin efectuar el pagament en un únic rebut, ho hauran de demanar per
escrit a l’Ajuntament de Sant Celoni amb anterioritat al dia 1 de març del 2020
Per qualsevol aclariment o informació addicional, us podeu dirigir a l’Àrea d’Economia de
l’Ajuntament de Sant Celoni (C/ Campins 24 bx de St Celoni “El Safareig”.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

GESTIÓ DEL COBRAMENT DE LA TAXA

L’alcalde,
Raül Garcia Ramírez
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Sant Celoni, 20 de gener de 2020

