Benvolgut/a,
S’apropa l’estiu i, en conseqüència, el període de les piscines municipals de la ciutat de Lleida. Tenint
en compte que en els darrers anys la seva organització ha fet ús d’aquestes instal·lacions esportives
municipals i amb la finalitat d’establir uns criteris de seguretat i una previsió i control dels
aforaments, ens posem en contacte amb la vostra entitat per informar-vos sobre com fer el tràmit
per sol·licitar l’ús de les piscines municipals:
-

S’ha de presentar una sol·licitud amb el document Sol·licitud Genèrica de l’Ajuntament
de Lleida mitjançant:
o Un tramitació presencial (adjunt): al Registre General de l’Oficina Municipal
d’Atenció Ciutadana (OMAC), situada a la Rambla Ferran, 32 baixos.
o O bé, una tramitació telemàtica, a través de l’enllaç:
https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/Departamental/Esports/DetallTramit.aspx?IdD
epartament=58&IdTramit=521

-

Aquesta sol·licitud s’ha de presentar abans del 14 de juny de 2019.

-

La sol·licitud ha de contenir, sobretot, la següent informació:
o
o
o
o

La piscina municipal que es vol sol·licitar (en primera opció) i una segona opció.
Concretar el nombre d’infants + el nombre de monitors/es.
Concretar el període.
Concretar els horaris.

El Servei d’Esports, un cop rebi les sol·licituds i seguint criteris de seguretat i amb la finalitat de poder
fer una previsió i control dels aforaments, comunicarà a l’entitat si la sol·licitud s’autoritza en la
seva totalitat o parcialment (per exemple: ubicant-la a la piscina de segona opció, organitzant els
grups establint franges horàries, etc.). Per criteris de seguretat i aforament us demanem que el
nombre d’usuaris que se sol·liciti sigui el més reduït possible o que se sol·liciti diferents franges
horàries per tal que el grup no sigui tant nombrós.
Per qualsevol dubte o aclariment, us podeu dirigir al Servei d’Esports a través del número de telèfon
973 700 614, de l’adreça electrònica esports@paeria.cat i/o presencialment a l’Av. Tortosa, 2, 1a
planta, edifici Mercolleida.

Atentament,

Rafa Carpi i Badia
Responsable Coordinador d’Esports

Lleida, 14 de maig de 2019
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