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FUNDACIO TRESC
G17397969
mserradell@fundaciotresc.org
NC/JAP/jd
Exp.: 2019032228 - C. 10.014.044

Notificació de decret de l'Alcaldia

2019017671

L'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament amb data de 13 de desembre de 2019 ha
dictat la següent resolució:
Aprovar la liquidació a l'entitat Fundació Tres-C, en concepte d'usos regulars
d'instal·lacions esportives municipals durant l'any 2018.
En data 2 de novembre de 2017, es van aprovar per Decret d'Alcaldia les sol·licituds
d'ús d'instal·lacions esportives municipals i pistes cobertes municipals per la
temporada 2017-2018
En data 21 de maig de 2019, es van aprovar per Decret d'Alcaldia les sol·licituds d'ús
d'instal·lacions esportives municipals i pistes cobertes municipals per la temporada
2018-2019.
El cost d'ús anual de les instal·lacions durant l'any 2018 per les entitats queda regulat
d'acord als amb l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis
mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals.
El cost total dels usos regulars en els pavellons esportius, corresponents a l'entitat
Fundació Tres-C durant l'any 2018, és de vuit-cents quaranta euros amb vint cèntims
(840,20 €), un cop aplicades les taxes corresponents a l'ús de les instal·lacions,
d'acord amb l'apartat II, del capítol V de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals.
D'acord als beneficis fiscals per les entitats de la ciutat, l'Ajuntament de Girona,
bonifica el 100% del cost d'ús d'espais de les instal·lacions a l'entitat organitzadora,
segons consta a l'article 4 de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació
de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals, per a entitats que
promoguin l'esport per a discapacitats o per a persones amb diferents patologies.
I d'acord amb l'apartat II, del capítol V de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals.
I vist l'establert a l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis
mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals, en relació al capítol IV de beneficis
fiscals, article 4.

DECRETO
"1. Aplicar les taxes per l'ocupació realitzada a les instal·lacions a l'entitat Fundació
Tres-C, NIF: G17397969, d'import vuit-cents quaranta euros amb vint cèntims (840,20
€), un cop aplicades les taxes corresponents a l'ús de les instal·lacions, d'acord amb
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l'apartat II, del capítol V de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de
serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals.
2. Aprovar els beneficis fiscals a l'entitat, segons consta a l'article 4 de l'ordenança
fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització
d'instal·lacions municipals, per a entitats que promoguin l'esport per a discapacitats o
per a persones amb diferents patologies, i bonificar el 100% del cost d'ús d'espai de
les instal·lacions.
3. Notificar la resolució a l'entitat Fundació Tres-C"
Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar
alternativament recurs de reposició potestatiu davant del mateix òrgan que va dictar
l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la present
notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o
bé pot interposar directament recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent a la recepció de la present notificació, de conformitat amb el que disposa l'article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. Si
optés per interposar recurs potestatiu de reposició no podrà interposar recurs contenciósadministratiu fins que aquell no hagi estat resolt expressament o s'hagi produït la seva
desestimació per silenci. Tot això sens perjudici que pugui interposar vostè qualsevol
altre recurs que pogués considerar més convenient al seu dret.
El secretari general

José Ignacio Araujo Gómez
Girona, 16 de desembre de 2019

Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre les seves
competències supervisar les actuacions i decisions municipals, en defensa dels drets de la ciutadania. El
seu servei és gratuït. Si teniu alguna discrepància o queixa en relació a aquesta resolució podeu sol·licitar la
seva intervenció, sense que aquesta, tingui efectes suspensius en relació a la tramitació de les actuacions.
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