SERVEI DE TRESORERIA GENERAL I
GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Secció de Gestió Tributaria i Inspecció

Aquest padró romandrà exposat al públic per un període d’un mes, comptats a partir del dia hàbil
següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província. Aquesta exposició pública
tindrà, a partir del dia següent al de l'acabament del termini, el caràcter de notificació de les liquidacions a
cadascun dels subjectes passius que figurin en aquest padró, de conformitat amb el que disposa l'article
102, apartat 3, de la Llei General Tributària.
Contra aquestes liquidacions, que no posen fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs de
reposició previst a l’article 14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al
de finalització del període d'exposició pública del padró.
Es posaran al cobrament en període voluntari, els rebuts corresponent al tribut esmentat durant els dies
compresos entre l'1 de juliol i 25 de setembre del 2020, ambdós inclosos.
Els contribuents afectats podran realitzar el pagament del deute tributari, durant el termini esmentat, pels
mitjans següents:
a) A qualsevol de les oficines del territori espanyol de les entitats bancàries que es relacionen a
l’avís de pagament que rebreu al vostre domicili:
Caixabank o Servicaixa

Caja Rural Intermediterránea “Cajamar”

Banc de Sabadell

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Ibercaja

Banco Santander

Bankia

Banco Popular Español

b) Per internet, a la pàgina web http://manresa.cat/pagaments
c) Per domiciliació bancària.
Si encara no teniu els rebuts domiciliats, ho podeu fer:
-

a la plana web http://manresa.cat/domiciliacions

-

al vostre banc

-

emplenant els impresos que rebreu al vostre domicili o que podeu recollir a l’Oficina
d’Atenció Tributària de l’Ajuntament (Plaça Major,6)

-

trucant al telèfon 93 878 24 43

Se us carregarà en el vostre compte corrent dins els cinc primers dies de setembre.
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del dia 19 de juny de 2020 ha aprovat el padró de la taxa per la recollida d’escombraries de l’exercici
2020.
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d) Als caixers automàtics ubicats a la Plaça Major, 6 i C del Bruc, 33.
Transcorregut el període voluntari de cobrament esmentat, s'iniciarà el període executiu, de conformitat
amb el que estableix la Llei General Tributària, i es procedirà al cobrament, amb el recàrrec que
correspongui, de les quotes que no hagin estat satisfetes.
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Manresa,
L'Alcalde, Valentí Junyent i Torras

