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PLACES DISPONIBLES PER AL CURS 2020/21 (OCTUBRE 2020 – JUNY 2021) 

Per poder garantir les mesures de seguretat establertes pel Ministeri de Sanitat amb la 
lluita contra la Covid-19,  i l’activitat es pugui realitzar en les condicions requerides 
tenint en compte  la situació sanitària actual, el nombre de places que es poden oferir 
per al curs 2020/2021 s’han vist reduïdes en relació amb altres anys, sent aquestes:  

 

 

Sol·licitud d’inscripció, mitjançant sorteig, de les places disponibles i llista 
d’espera dels cursets d’hivern de la piscina municipal, temporada 2020/2021 

Objecte 

1. Divendres 24 de juliol s’exposa l’oferta de places disponibles a la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.santjosep.org). 

2. S’estableix el procediment de preinscripció (des de les 8:00 hores del dilluns 27 de 
juliol fins les 23:59 hores de dimarts 4  d’agost) per a les places disponibles, mitjançant 
sorteig, dels cursets d’hivern a la piscina municipal de Sant Josep de sa Talaia. Les 
sol·licituds fora de termini no es tindran en compte. 

3. Aquest procediment es realitzarà des de la pàgina web de l’Ajuntament. Hi podeu 
accedir clicant en aquest enllaç:  https://forms.gle/tA9zcoQfzykjuVJs5 

3. Tenen preferència els infants empadronats al municipi de Sant Josep, per poder-hi 
participar han de complir els dos anys al 2020, començaran el curset quan tinguin els 
dos anys complerts.   

4. Només s’acceptarà una inscripció per nen/a, en cas d’haver-hi més d’una de la 
mateixa persona únicament es tindrà en compte la primera inscripció, les demés seran 
anul·lades.  

5. La llista d’espera tindrà validesa fins al 30 de juny de 2021. 

6. Dijous 6 d’agot publicació de les sol·licituds participants al sorteig a la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.santjosep.org) i al tauler d’anuncis de la piscina municipal.  

EDAT PLACES DIES 
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 Dilluns i dimecres 17 h 4places 

 Dimarts i dijous 17 h 4places  

 Divendres 17 h 4 places 
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7. Divendres 7 d’agost es realitzarà el sorteig a les 11:00 hores a l’Ajuntament de Sant 
Josep. 

8. A partir del 10 d’agost fins al 21 d’agost, es realitzaran les inscripcions a 
l’Ajuntament de Sant Josep de dilluns a divendres en horari de  08:00h a 15:00h amb 
cita prèvia  

Desenvolupament del sorteig 

9. El sorteig ens donarà un número que coincidirà amb al mateix número de la llista de 
preinscripció que serà el primer de la llista d’inscripció i es seguirà correlativament fins 
al final de la llista i posteriorment es començarà per el primer número assignat a la 
llista de preinscripció. 

10. Posteriorment es trucarà en rigorós ordre de la llista d’inscripció per confirmar la 
plaça. 

11. Una vegada s’hagin cobert les places ofertades, s’obrirà una llista d’espera amb la 
resta d’inscrits. 

Tractament i protecció de dades 

12. De conformitat a lo disposat a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, s’informa a les persones 
interessades de que:  

1. El responsable de les dades facilitades lliurement és l’Ajuntament de Sant Josep 
(NIF P0704800B), amb seu a carrer de Pere Escanelles, 12-16, Sant Josep de sa 
Talaia, telèfon 971 801 504 i correu electrònic piscina@santjosep.org.  

2. La informació facilitada serà exclusivament tractada per tal d'oferir el servei 
sol·licitat. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats 
que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de 
les persones interessades. 

3. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o 
durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. Les dades no 
se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. 

4. La persona interessa té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de Sant 
Josep de sa Talaia tracta les dades personals, per tant té dret a accedir a les 
seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva 
supressió quan les dades ja no siguin necessaris. Així mateix sol·licitem 
autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats. 

 

13. El fet de realitzar la sol·licitud implica l’acceptació dels punts anteriors.  

 
Sant Josep de sa Talaia, 22 de juliol de 2020 
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