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Torrent viu l’Esport

Decret núm.: 32/2020
Torrent, 1 d'abril de 2020

Considerant l'entrada en vigor Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, així com el Reial decret llei 8/2020 de 17 de març
de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmica i
social del COVID-19 per par de la Fundació Esportiva Municipal (FEM) s’han,
adoptat diferents mesures en matèria de esports i activitat física.
Considerant que s'ha procedit al tancament temporal de totes les instal·lacions
esportives municipals, en gestió directa i indirecta, així com la suspensió de tots
els esdeveniments, activitats i competicions esportives que promouen o
impulsen la FEM i l'Ajuntament de Torrent.
Considerant que les reserves d'espais deportives via Internet han sigut
inhabilitades.
Considerant que les inscripcions i/o renovacions de les diferents ofertes
esportives de la FEM han quedat suspeses.
Considerant que el període de les instal·lacions és inhàbil i que aquest període
per tant no contarà per al cobrament de les quotes de cursos i d'abonats.
Vist l'exposat, de conformitat amb el que es disposa en l'apartat b) de l'articule
4 i concordants del Reial Decret 191/2016, de 6 de maig, pel qual es regula la
devolució d'ingressos indeguts no tributaris ni duaners de la Hisenda Pública
estatal i en ús dels facultats que m'han sigut delegades en virtut del Decret
número 3019/2019, de 17 de juliol, per la present
RESOLC
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Primer.- Per a aquells usuaris del centre esportius que hagen realitzat algun
pagament per endavant, el període de tancament de les instal·lacions no serà
tingut en compte en aquest pagament i se li compensarà l'import amb un altre
període una vegada que reòbriguen els centres esportius, sense perjudici del
seu dret a devolució de les quotes del cursos.
Segon.- Declarar amb efectes de 14 de març el dret a devolució de les quotes
de cursos als usuaris de les instal·lacions esportives corresponents al període
de tancament d'aquestes instal·lacions.
Tercer.- El usuaris que desitgen la devolució d’aquestes quotes hauran de
presentar una sol·licitud, preferiblement de manera telemàtica (www.torrent.es)
o per correu electrònic (casanyavi@torrent.es), que haurà de dirigir-se la
Presidenta de la FEM i que haurà de contindre les següents dades:
a) Nom i cognoms o raó social o denominació completa, número
d'identificació fiscal i domicili de l'interessat.
b) Domicili o correu electrònic que l'interessat assenyala a l'efecte de
notificacions.
c) Justificació de l'ingrés indegut. En la sol·licitud es llaurà esment de les
dades identificatives de l'ingrés realitzat, entre ells, la data i el lloc de
l'ingrés i el seu import.
d) Lloc, data i signatura de la sol·licitud
Quart.- La reobertura de les instal·lacions esportives serà comunicada
oportunament, mitjançant acord exprés de l'òrgan competent.
Cinqué.- Notificar la present resolució als interessats i a la Tresoreria de la
FEM,

ASUNCION FERRER SAN PABLO
REGIDORA

JONATAN BAENA LUNDGREN
CULTURA PART. CIUTADANA
TRANSPARENCIA I TURISME
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