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N O T I F I C A C I Ó 

 

Tinc per bé de comunicar-vos que el 30 de desembre de 2014, el president del Patronat Municipal 

d'Esports de Tarragona, ha dictat el decret següent: 

 

“Vist l’informe emès per la cap d’activitats, amb el vist i plau del director gerent, amb respecte a 

l’expedient de devolució d’ingressos dels cursos aquàtics anul·lats parcialment per les obres de 

reparació de la piscina municipal del Serrallo, el qual diu textualment: 

 

“Amb motiu del tancament de la piscina municipal del Serrallo i Part Baixa per les obres de reparació 

de les deficiències estructurals i de climatització, es van haver d’anul·lar, entre d’altres, els cursos i 

activitats aquàtiques programades, quan ja havia finalitzat el termini d’inscripció i pagament 

d’abonats. 

 

Tal i com es va informar en data 18 de setembre de 2014, es va oferir a tots els inscrits/es, al voltant 

de 200, una sèrie d’alternatives, entre les quals es trobava la devolució de la part proporcional del 

pagament trimestral, corresponent al temps que restés tancada la instal·lació, i realitzant l’activitat 

una vegada quedés restablert el servei, essent el total d’afectats/des els que hi consten al llistat 

adjunt a l’expedient. 

 

La instal·lació ha estat oberta finalment en data 17 de novembre, dia en el qual paral·lelament també 

s’han iniciat els cursos inicialment programats, per la qual cosa, s’ha pogut configurar el quadre que 

s’adjunta a l’expedient i es dóna per reproduït, on hi consta la relació de persones, amb les seves 

dades, així com els imports periodificats a retornar (veure: quadre annex 1), en funció del nombre de sessions 

pendents d’executar. 

 

Atès per tant que la recaptació s’ha realitzat en concepte de la prestació d’unes activitats que, 

posteriorment, i per raons imputables estrictament al Patronat, no es duran a terme en la seva 

totalitat, correspon retornar les quantitats periodificades, que per a cada modalitat es detallen, en 

funció de la tipologia de cada abonament. 

 

En conseqüència, aquesta cap d’activitats considera necessari iniciar els tràmits per efectuar la 

devolució d’ingressos als abonats/des relacionades en el quadre adjunt, mitjançant transferència 

bancària als números de compte i pels imports que també hi figuren.“ 

 

Vist l’informe emès pel departament d’atenció al públic, amb relació a la situació de deute de les 

persones sol·licitants amb el Patronat, el qual diu textualment: “D’acord amb el que s’estipula a les 

Ordenances Municipals, amb respecte a devolució d’ingressos, una vegada consultats els arxius històrics 

del Patronat, es pot afirmar que les persones, tant les persones inscrites com els titulars dels comptes, 

no tenen cap deute amb el Patronat Municipal d’Esports de Tarragona.” 

 

Vist l’informe emès per l’oficial administrativa del departament de comptabilitat, amb relació als 

ingressos efectuats, el qual diu textualment: “Aquests ingressos figuren registrats a la tresoreria i 

comptabilitzats dins dels cobraments d’activitats aquàtiques en dates 11, 12, 13 i 14 d’agost de 2014, 

segons documents que s’adjunten amb números d’operació 120140003840, 120140003849, 

120140003858, 120140003869, 12140003115, 12140003881, 12140003889 i 120140003896” 

 

Vist l’informe de Fiscalització Limitada Prèvia, emès per la interventora delegada en data 30 de 

desembre de 2014, i amb el resultat de FAVORABLE, al qual s’adhereix l’oficial administrativa.  
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En conseqüència, el president del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona, mitjançant el Decret 

d’Alcaldia de data 26 de setembre de 2013, té per bé d’adoptar la resolució següent: 

 

PRIMER.-  Que es procedeixi a efectuar una devolució d’ingressos, a favor de cadascuna de les 

persones detallades en la relació adjunta, mitjançant transferència bancària als números 

de compte i pels imports que també hi consten. 

 

SEGON.-  Que es publiqui a la pàgina web del Patronat el contingut de la present resolució a 

efectes de notificació als interessats/des, juntament amb el quadre annex I – imports 

periodificats. 

 

TERCER.- Donar trasllat d’aquesta resolució als departaments d’activitats i d’administració del 

Patronat Municipal d'Esports de Tarragona, als efectes oportuns.” 

 

La qual cosa us notifico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes oportuns, i us significo 

que la transcrita resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar, 

potestativament, recurs de reposició davant l'alcalde en el termini d'un mes a partir de la data 

següent a la de recepció d'aquesta notificació o, directament, recurs contenciós administratiu davant 

dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el termini de dos mesos  comptats també a 

partir de la data següent a la de recepció d'aquesta notificació, tot això de conformitat amb 

l'establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de  les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, i als articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, modificada per la llei 

Orgànica 19/2003, de 23 de desembre, i sense perjudici que pugueu exercir qualsevol altre recurs 

que estimeu procedent, d'acord amb el que disposa l'art. 58.2, in fine, de la citada Llei de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

Tarragona, 14 de gener de 2015 

El secretari delegat, 


