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Mitjançant l'exposició pública dels padrons es procedirà a notificar col·lectivament les
liquidacions incloses en aquests, a l'empara del previst a l'article 102,3 de la Llei
general tributària.
Contra l’exposició pública dels padrons i 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 de la interposició.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició esmentat, es pot
interposar recurs contenciós administratiu en els Jutjats contenciosos administratius de
la província de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la
recepció de la notificació de desestimació quan sigui formulada de forma expressa; o
en el termini de sis mesos, a comptar de l’endemà del dia en què el recurs de reposició
s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri
convenient.
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S'exposen al públic en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el
termini d'un mes a comptar des de deu dies abans del primer dia d’inici del període de
cobrament en voluntària, als efectes que puguin ser examinats pels interessats en el
Servei de Gestió tributària, c, Sant Josep, 7, 1a. planta, admetent-se reclamacions
durant aquest termini.
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Tal com preveu les Ordenances fiscals 1.1, 2.6 I 2.7 vigents i, d’acord amb allò que
disposa l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
notifiquem als interessats que hem confeccionat els padrons fiscals de l'Impost sobre
béns immobles, de la taxa de clavegueram i de la taxa de recollida, tractament i
eliminació d'escombraries domiciliàries i altres residus municipals, corresponents a
l'exercici 2020.

Data 9-4-2020

Assumpte: Aprovació del padró fiscal de l'impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana i taxa de clavegueram, i de la taxa de recollida, tractament i eliminació
d'escombraries domiciliàries i altres residus municipals, corresponents a l’exercici
2020.1
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