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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès que la Sra. Alicia Fuentes Aguilar, amb D.N.I. 53085026-Z, cursetista número 
52757, sol·licita la devolució de l’import de 26,18€ (13,08€/pers.), corresponent a la 
part proporcional del 2º trimestre del curset de piscina, d’ella i de la seva filla, Leyre 
Ramon Fuentes, amb D.N.I. 53830484-L, cursetista número 52316, que no van 
poder gaudir d’aquest servei per el tancament de la instal·lació com a prevenció per 
el Covid 19.

Atès que segons informe del tècnic del Centre Esportiu Municipal de la Roca del 
Vallès, de data 13 de novembre de 2020, manifesta que que no es va finalitzar el 
servei donada la situació de confinament per el Covid-19. Per tant, es proposa fer la 
devolució de la part proporcional del 2º
trimestre 2020 de natació, per import de 26,18€..

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 la Sra. Alicia Fuentes Aguilar, amb 
D.N.I. 53085026-Z, cursetista número 52757,, per import de 26,18 euros 
corresponent a la part proporcional del 2º trimestre del curset de piscina, d’ella i de 
la seva filla, Leyre Ramon Fuentes, amb D.N.I. 53830484-L, cursetista número 
52316, que no van poder gaudir d’aquest servei per el tancament de la instal·lació 
com a prevenció per el Covid 19..

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.

53.085.026-Z 26,18 € Alicia Fuentes Aguilar 
(Titular de la compte)
  ES31 0075 0964 8406 0004 2988
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