
“ELS LOCALETS”  

 

  

 

 

INSCRIPCIONS (Del 27 de juny al 26 de juliol 2019) 

 
 

ON ES PODEN FER? 

Les inscripcions a les activitats dels Localets, es poden fer:  

- A l’OAC de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 8’30 a 14’30h.  
- Caldrà adjuntar una fotocòpia del DNI. 

 
 

Persones amb situacions familiars especials 

Es tindrà en compte per l’accés a les activitats, a les persones que es 
troben en determinades situacions familiars i/o personals, però s’haurà 
d’acreditar amb la següent documentació: 
 

- Majors de 65 anys: DNI. 
- Aturats: Certificat del SEPE. 
- Discapacitats o depenents: Carta resolució de grau 

 o carnet corresponent. 
- Famílies nombroses o monoparentals: Carnet acreditatiu. 
- Persones amb necessitats socials. 

 
 

- Per tal de formalitzar la inscripció, s’haurà d’entregar el full 
 de sol·licitud complimentat per les dos cares, junt amb la 
 documentació requerida.  
 

- No s’admeten reserves prèvies de places. 
 

- En cas d’inscriure’s a més d’una activitat, cal ordenar-la 
 per preferència, per intentar garantir com a mínim l’assistència 
 a una de les activitats escollides. 
 



 
 
 
ASSISTÈNCIA 

- Per respecte a la resta de companys, es prega puntualitat a totes les 
activitats, sobre tot a les que impliquen estar en silenci i concentrat 
com poden ser relaxació, etc... 

-   

- Es controlarà l’assistència a les activitats. No s’acceptaran més de 
tres faltes. Superar les faltes permeses, implicarà la baixa automàtica, 
llevat que es justifiquin les absències per motius mèdics. 
 

- Donat que les activitats són gratuïtes, a canvi, es demana 
compliment estricte de la normativa d’assistència. 
 

- En cas de que, per motius personals no es pogués continuar fent 
l’activitat, s’haurà de notificar, i s’haurà d’omplir el full de baixa que 
us facilitarem.  
 

- En les activitats d’exercici físic, es declina tota responsabilitat sobre 
aquelles persones que no sàpiguen dosificar l’esforç i abusin de la 
seva condició física. Cada persona ha de ser responsable de les 
seves limitacions. 
 
 

ALTRES 

- L’organització es reserva el dret a fer canvis d’horari o suspendre les 
activitats per raons organitzatives o, en el cas de que no hi hagi el 
mínim de persones inscrites necessàries pel desenvolupament de 
l’activitat. 
 

- Totes les activitats s’aturaran durant les festes nadalenques, per 
vacances de Setmana Santa i durant els mesos de juliol i agost i 
part de setembre. 
 

- El no compliment d’alguna d’aquestes normes, pot suposar la baixa 
immediata de les activitats que s’estan realitzant. 

 

- Tenen preferència, les persones empadronades al municipi 
 de Dosrius, quedant en segon terme, els treballadors de 
 l’administració pública i les persones empadronades fora del 
 municipi. 
 

- L’accés a l’activitat es farà per estricte ordre d’inscripció, 
 atenent que són gratuïtes i el nombre de places és limitat. 

 

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS 

 DURADA 

- La programació podrà ser trimestral, semestral o anual. 
- S’aniran obrint convocatòries, en funció de la durada de 

 cada activitat. 
 

 MATERIAL 

- El material que es pugui fer servir a les activitats, anirà a càrrec de la 
persona usuària. 

- No ens fem responsables del material ni dels objectes personals dels 
usuaris de la sala on es faci l’activitat. 

- S’haurà de respectar i fer bon ús de les instal·lacions i del material  
que es pugui proporcionar per fer l’activitat. 
 
 
WHATS APP i DISPOSITIUS MÒBILS 

 

- - A principi de curs, es crearà a un grup de whats app, que només es 
pot fer servir per a informacions relatives a l’activitat, podent ser 
eliminat del mateix, en cas de que no es compleixi. 

-  

- Per tal de no destorbar el grup, el mòbil haurà d’estar en silenci 
durant la realització de l’activitat. Es podrà atendre la trucada, fora 
del local, o de l’abast de la resta de companys.  

 


