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ANUNCI
APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS PER A L’EXERCICI 2018
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 16 de març de 2018 ha adoptat, entre d’altres,
el següent acord:
PRIMER. Aprovar els padrons fiscals següents que corresponen a conceptes d'ingressos
imposats, ordenats i fixats en les Ordenances Fiscals aprovades per l'Ajuntament per a
l'exercici 2018:
1. Llista cobradora de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
2. Llista cobradora de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
3. Padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
SEGON. Exposar al públic els padrons durant vint dies, als efectes de notificació
col·lectiva, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província i exposat en el
tauler d'edictes de l'Ajuntament, així com en un diari dels de major difusió de la província.
TERCER. Contra els rebuts de cobrament periòdic inclosos en els padrons esmentats, es
podrà interposar recurs de reposició davant de l'Alcaldia-Presidència en el termini d'un
mes, comptat des del dia següent a la finalització de l’exposició pública dels mateixos,
com a previ al contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de
Girona i sense perjudici de que pugui exercitar, en el seu cas, qualsevol altre recurs que
estimi procedent. El recurs de reposició s'entendrà desestimat si no recau resolució
expressa en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la seva interposició.
En cap cas la interposició de recursos no suspèn l’acció administrativa de cobrament,
llevat que es sol·liciti en el mateix termini per interposar recursos, acompanyant
garantia que cobreixi el total del deute tributari.
QUART. Els altres conceptes d'ingressos municipals gestionats pel sistema de padró
s’emetran per mesos, trimestres i semestres, segons la seva meritació, d'acord amb les
Ordenances Fiscals corresponents.
Girona, 16 de març de 2018
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