
BASES PARTICIPACIÓ EN L’ESCOLA D'ESTIU 2021

1-.  Objecte de les bases  es la selecció dels participants en la activitat «L’ESCOLA
D'ESTIU 2021” que organitza l'Ajuntament d'Almussafes.

2-. Podran participar:
a) Totes les persones nascudes entre l'any 2004 i l'any 2017, sent:

JOVES DE  4 A 6 ANYS, Educació Infantil 
JOVES DE 6 A 12 ANYS,  Educació Primaria
JOVES DE 12 A 17 ANYS,  Educació Secundaria

b) Que estiguen en una de les dos condicions:
1-. Empadronades en la localitat 1 any a la fi del termini de la data d'inscripció.
2-. Matriculades en l'Escola del Pontet o Almassaf  i en l'Institut de Secundària

d'Almussafes durant el curs 2020-2021.
 c) Qualsevol cas degudament justificat i motivat, que no complisca el  requisit  del

punt b), quedarà supeditat a l'aprovació per la Regidora de Joventut. 
d) Hi haurà una reserva de 10 places per a Serveis Socials.

3-. Temporalització:
A-. "L’Escola d'Estiu 2021", es realitzarà en les instal·lacions esportives municipals

i tindrà la temporalització següent:
a) Tots els dies de dilluns a dissabte (un total de 30), des del dia 25 de juny

fins al 31 de juliol del 2021, ambdós inclosos.
b) L'horari serà: De 9:30 a 13:30 hores.
c) Es poden deixar el xiquets a les 9:00 i arreplegar-los fins les 14:00
d) Durant   el  període indicat  en el punt  a), no es realitzarà activitat  els dies
següents:  27 de juny i 4, 11, 13, 16, 18  i 25 de juliol.

B-. Hi ha una reunió de mares/pares/tutors el dia 16 de juny a les 17:30 h. en el
Centre  Cultural,  per  informar  del  funcionament  de  l’Escola,  així  com  per
resoldre qualsevol dubte. 

4-. Preu de "L’Escola d'Estiu 2021”:
A-. El preu serà en funció del nombre de germans que s'inscriguen en l'activitat:

1 persona 2n germà 3r germà  i successius

138,51 euros
124,66 euros amb Carnet Jove
 69,26 Desempleat

92,80 euros 90,33 euros

B-. L'aplicació del descompte del Carnet Jove de l'IVAJ,  sols es pot aplicar a la
primera  persona,  ja  que  per  la  resta  de  germans  ja  se'ls  està  aplicant  un
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descompte sobre el preu de l'activitat i  aquest es mes beneficiós que el que
s'aplica del Carnet Jove. 

C-.  L'aplicació de la bonificació del 50% pels desempleats empadronats en
Almussafes,  pels  menors  inscrits  a  càrrec  sols  serà  aplicable  a  la  primera
persona,  no  sent  aplicable  altre  descompte.  Tot  segon  indica  la  Junta  de
Govern  Local  de  12  d'abril  de  2013,  on  es  va  acordar  la  modificació  de
l'ordenança i acord que regula les Tarifes dels preus Públics Municipals, per la
bonificació del 50% en determinats preus públics als desempleats del municipi
d'Almussafes

5-. Les inscripcions:   
A) Es  realitzaran  preinscripcions  al  Centre  d’Informació  Juvenil  i  al  Pavelló

Municipal dins dels seus horaris corresponents, de la següent manera:
-.  Empadronats  a Almussafes  des del 25 al  28 de maig  del  2021  (ambdós
inclosos)
-. No empadronats a Almussafes, però matriculats en el Col·legi Almassaf o
Pontet i en l'Institut de Secundària d'Almussafes, des del 27 al 28 de maig del
2021.
En ambdós casos hi ha que presentar la documentació següent:

a) El full d'inscripció.
b) Fotocòpia del SIP o assegurança semblant (en el cas que ja s'ha entregat

en edicions anteriors no seria necessària).
c) Fitxa sanitària.
d) Fitxa personal.
e) 1 fotografia recent.
f) Només  per  a  aquelles  famílies  que  inscriguen  a  2  o  més  germans:

Fotocòpia del llibre de família o documentació equivalent que acredite el
parentesc (en el cas que ja s'ha entregat en edicions anteriors no seria
necessària).

B) Els fulls d'inscripció els podran sol·licitar al Centre d'Informació Juvenil, al Pavelló
Municipal i al Centre Cultural i a  l'Ajuntament, així com en la pagina web de
l’Ajuntament.

C) Totes les preinscripcions que no complisquen els requisits de l’apartat A) d'aquest
punt i de l’article 2  d'aquestes bases seran desestimades.

D) Acceptada la preinscripció s’efectuarà el pagament de l'activitat, quedant inscrita
a tots els efectes comprovat el pagament d’aquesta.

E) El nombre mínim de participants per a poder realitzar l'activitat serà de 20, per
davall  d'aquest  nombre,  la  Regidora  de  Joventut  se  reserva  la  possibilitat
d'iniciar o no l'activitat.

F) El nombre màxim de participants per a la realització de l’activitat serà de 96, per
damunt  d'aquest  nombre,  la  Regidora  de  Joventut  se reserva  la  possibilitat
d'acceptar o no a les persones inscrites. En tot cas, quedarien en reserva.

6-. Una vegada realitzada la pre-inscripció, i havent-se comprovat que compleix tots els
requisits  establerts  en  aquestes  bases,  se  li  facilitarà  el  rebut  d'ingrés  del



pagament de l'activitat, tenint un termini de 3 dies hàbils a partir del dia següent de
la  recepció  d'aquest.  Passat  el  dit  període  sense haver  efectuat  l'ingrés  podrà
quedar en reserva o baixa de l'activitat.

7-. Forma de pagament:
A) En el moment de la pre-inscripció se facilitarà el rebut bancari on s’indicarà el

compte per a fer l'ingrés.
B) Passat  el  termini  per  fer  el  pagament,  la  persona que no haguera realitzat

l'ingrés perdrà el dret d'inscripció i se li passarà al següent en la reserva.

8-. Devolucions per baixes:
A) Sol·licitud de renúncia i de devolució. La sol·licitud es realitzarà per escrit en el

Registre General de l'Ajuntament, aportant la documentació exigida en cada u
dels casos exposats en aquest article.

B) Devolució l'import per causa justificada:
1-.  Malaltia  del  jove que li  impedisca realitzar  l'activitat.  Haurà d'adjuntar  un

certificat metge oficial omplit i signat, o un informe hospitalari.
2-. Malaltia o mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. En

aquest cas haurà d'adjuntar un certificat oficial degudament omplit i firmat.
C) Devolució l'import per causa no justificada

1-. Fins 5 dies avanç d’inici de l’activitat la devolució serà del 50 %.
2-. Fins 3 dies avanç d’inici de l’activitat la devolució serà del 30 %.
3-. Una vegada s'inicie l'activitat no hi haurà cap devolució.

D) Suspensió  de  l'activitat.  S'efectuarà  la  devolució  del  total  de  l'import  que
haguera efectuat. Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del
preu,  l'activitat  no  es  portara  a terme,  correspondrà  la  devolució  de  l'import
satisfet.

9-. El preu inclou:
1. Assegurança de Responsabilitat Civil.
2. Equip de monitors
3. Assegurança per a les possibles eixides a realitzar.
4. La major part del material de les activitats.
5. Samarreta.

10-. La participació en l’activitat autoritza a l’Ajuntament  i a l'empresa contractada per
l'Ajuntament per la posada en marxa del projecte  «Escola d'Estiu» a reproduir la
imatge  fotografiada  i/o  veu i  imatge  filmada  del  participant  total  o  parcialment,
tenint  en compte que aquestes fotografies o gravacions  audiovisuals  que s'han
pres seran editades, remesclades i remasteritzades amb la finalitat de utilitzar-les
pel  desenvolupament  de  qualsevol  obra,  producte  i  elements  publicats  per
l'Ajuntament, en qualsevol suport, imprès o electrònic, analògic o digital, i inclòs ser
ficades  a  disposició  del  public  per  mitja  de  les  xarxes  de  telecomunicacions,
respectant sempre la dignitat de la persona i sense  cap tipus de fi lucratiu.
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11-. Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases serà resolt pel Regidor de
Joventut, previ informe de l'Animador Juvenil.

12-. En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre sobre protecció de
dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, la informació facilitada pel
participant  seran  incorporats  i  tractats  en  un  fitxer  informatitzat  del  que  és
responsable l'Ajuntament, la finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que
li és pròpia. El participant podrà en tot moment, i de conformitat amb la legislació
vigent,  exercir  els  seus  drets  d'accés,  rectificació  i  cancel·lació  per  mitjà  de
sol·licitud dirigida al departament de joventut.

13-. La inscripció en l'activitat suposa l'acceptació de les bases.


	JOVES DE 6 A 12 ANYS, Educació Primaria
	JOVES DE 12 A 17 ANYS, Educació Secundaria

