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Ass.: Reclamació devolució quota Centre Esportiu Municipal

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès que la Sra. Mª José Nuñez Navarro, sòcia del CEM nº 10430 amb DNI 
47.979.803-D., sol·licita l’anul·lació del deute pendent per un import de 177,60 
euros corresponent a la quota de soci dels mesos d’Abril, Maig, Juny, Juliol i 
Novembre del 2017,  ja que aquests mesos, son els que no van utilitzar les 
instal·lacions, doncs no podien venir a tramitar la baixa, tant ella com la seva parella 
al CEM, degut a una operació. Que van trucar per telèfon al centre per informar de 
la situació i que li van dir que ja quedaria resolt. Sol·licita la anul·lació del deute 
pendent amb el Centre Esportiu La Roca

Atès que segons informe del tècnic del Centre Esportiu Municipal de la Roca del 
Vallès, de data 2 de novembre de 2020, no procedeix anul·lar-li l’import d’aquest 
rebut, ja que hem comprovat que tot i que el Centre Esportiu la Roca, té constància 
de les trucades i de les conversacions mantingudes tant presencialment com 
telefònicament, tant amb ella com amb la seva parella, quan va anar al centre per 
donar-se d’alta novament, li van informar de que hi havia un deute pendent. Que la 
causa no justifica el no poder fer la baixa, que es pot fer presencialment, tal i com 
s’indica a la recepció del centre, on s’informa de que tenen fins el dia 25 de l’últim 
mes, per actualitzar o anul·lar el servei contractat, o be telemàticament a traves de 
la página web de l’Ajuntament, mitjançant instancia genèrica

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 30 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.- Desestimar la petició de la Sra. Mª José Nuñez Navarro, sòcia del CEM nº 
10430 amb DNI 47.979.803-D, degut a que les baixes només es poden realitzar 
presencialment a recepció o via instància genèrica a l’ajuntament (presencial o 
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electrònicament), recordant-li que té un deute pendent de 177,60 €, referent als 
mesos esmentats. 

Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
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