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jsa/cem
Exp.: SP 4738/20 General 3805/20
Ass.: retorn quota Centre Esportiu Municipal
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atès que la senyora Maria Amparo Martí Marqués, amb D.N.I. 200299910-S,
demana l’import de 39,00€ corresponent a la diferència de quota per ser soci o no
soci del 1º trimestre del curset de piscina del seu fill, Aleix Morant Martí, soci 3047.
Atès que segons informe del tècnic del Centre Esportiu Municipal de la Roca del
Vallès, de data 16 de novembre de 2020, manifesta que per un error administratiu
se li ha cobrat 78,50€ en comptes de 39,00€, que és l’import correcte com a soci del
CEM. Per tant, es proposa fer la devolució de la diferència de no soci a soci del
cobrament del 1º trimestre 2020 de natació, per import de 39,00 euros.
Vista l’Ordenança fiscal número 23, reguladora dels preus públics per a la prestació de
serveis o realització d’activitats de competència municipal, concretament l’apartat VI
de l’article 4 relatiu als imports de cursos del Centre Esportiu Municipal.
Vist que el es disposa en l’article 3 de l’Ordenança Fiscal número 23, pel qual
estaran obligats al pagament dels preus públics les persones o entitats que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats de
competència municipal.
Vistos els articles 28, 29 i 31 de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Vist l’article 221 de la Llei 58/2003, General Tributària, en quant a la devolució
d’ingressos indeguts.
És per tot això, en l’ús de les atribucions que em són conferides,
RESOLC :
Primer.- Estimar la devolució d’ingrés indegut a la senyora Maria Amparo Martí
Marqués, amb D.N.I. 200299910-S, per ’import de 39,00€ corresponent a la
diferència de quota per ser soci o no soci del 1º trimestre del curset de piscina del
seu fill, Aleix Morant Martí, soci 3047.
Segon.- Comunicar aquesta resolució a la Tresoreria Municipal, amb la finalitat de
que en tingui coneixement i faci els tràmits legals corresponents per a retornar els
esmentats diners a;
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Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
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