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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès que la Sra. Clara Soler Gimbernat, amb D.N.I. 38.146.431-B, nº de 
sòcia 1511, ha presentat reclamació de que se li ha facturat unes quotes 
del CEM, quan ja es va donar de baixa anteriorment. 

Atès que segons informe del Director del Centre Esportiu Municipal de la 
Roca del Vallès, de data 13 de novembre de 2020, actualment estan 
donats de baixa com a socis del CEM, la Sra. Clara Soler, nº de sòcia 
1511, el Sr. Ramon Forca Cheto, nº de soci 238, Jana Forca Soler, nº de 
sòcia 835 i Marti Forca Soler, nº de soci 2561 i que se li van cobrar les 
quotes del mes de Setembre i va fer la devolució d’aquestes perquè eren 
incorrectes. Actualment té un rebut pendent de 151,00€ (73,50€+2,00€ 
del mes de Setembre i 73,50€+2,00€ del mes d’Octubre), que s’haurien 
d’anul·lar perquè es van donar de baixa del CEM el mes d’agost de 2020

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.- Aprovar l’anul·lació dels rebuts de la quota de soci del CEM de 
151,00€ (73,50€+2,00€ del mes de Setembre i 73,50€+2,00€ del mes 
d’Octubre),de la Sra. Clara Soler Gimbernat, amb D.N.I. 38.146.431-B, 
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nº de sòcia 1511, perquè es van donar de baixa del CEM el mes d’agost 
de 2020, 

Segon.- Comunicar aquesta resolució a Intervenció i al Centre Esportiu 
Municipal.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
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