
 

 

 

Benvolgut/da usuari/a. 

 

Us informem que el poliesportiu reobrirà les seves portes el dilluns 14 de setembre. De moment només 

estarà en funcionament la sala de musculació. Les activitats dirigides, es reprendran a l’octubre. El motiu és 

que cal buscar un espai, ja que la sala on normalment es feien no pot donar resposta a tothom amb 

l’aforament que marca la llei pel que fa les activitats dirigides i a més s’utilitza com a reforç de la sala de 

musculació, per poder complir amb les distàncies entre màquines. Cal explicar que durant l’estiu s’han pogut 

realitzar a l’Institut, espai cedit per ensenyament, però que amb la represa del curs escolar, de moment no 

sabem si hi podrem comptar. Estem treballant per buscar un espai que s’adeqüi a la normativa i poder 

reprendre el servei de les activitats dirigides.  

Pel que fa a les inscripcions, per poder donar-se d’alta al gimnàs, aquest cop no es podrà fer per correu 

electrònic. S’haurà de fer mitjançant instància, ja que ens ve determinat per la Llei de Procediment 

Administratiu Comú. Aquesta instància la podreu fer presencialment a l’ajuntament ( de moment cal 

demanar cita prèvia) o bé (opció altament recomanada) electrònicament. ¿Com puc fer la instància 

electrònicament? Seguint els següents passos: 

- Primer cal registrar-se a l’IDCAT: Seguint les indicacions d'aquest vídeo, podreu activar l'IdCAT Mòbil, 

un certificat d'identificació digital necessari per fer telemàticament determinats tràmits amb 

l'Ajuntament d'Altafulla. 

➔ Accés al vídeo. 

- Seguidament cal emplenar el formulari específic del gimnàs que trobareu en el següent enllaç: 

https://www.seu-e.cat/ca/web/altafulla/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-

tramits/tramits/instancia-generica 

Un cop omplert, cal descarregar-lo per després poder-lo adjuntar quan feu la instància genèrica. No 

cal imprimir-lo i signar-lo, doncs al fer-ho telemàticament i està registrat no és necessària la signatura 

a bolígraf.  

- Després heu d’entrar al següent enllaç i clicar damunt Instància genèrica: 

https://www.seu-e.cat/ca/web/altafulla/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-

tramits/tramits/instancia-generica 
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Com que haureu d’entrar amb l’IdCAT, o altres formes de registre electrònic que disposeu, ja tindreu 

les dades omplertes a la capçalera de la instància.  

 

- A l’aparta EXPOSO, hi escriviu: Adjunto inscripció poliesportiu.  

Seguidament cliqueu: Adjuntar-hi documents i adjunteu el formulari que heu omplert     

anteriorment.  

*Recordar que els usuaris que us doneu d’alta per primer cop, cal adjuntar el certificat bancari o 

bé signat per la vostra entitat o bé el certificat digital que podeu descarregar-vos.  

 

- Seguidament seguiu omplint la instància amb el que us demana i un cop finalitzat ja estarà el registre 

fet i donarem la inscripció per formalitzada.  

 

*Pel que fa als carnets que antigament teníeu, amb la fotografia, nom, cognoms i DNI, de moment 

deixaran d’utilitzar-se. Per estalviar-se el tràmit, funcionarà de la següent manera: 

 

• A l’entrada hi haurà el llistat de tota la gent que s’ha registrat i que se li cobrarà la mensualitat.  

• Cal portar el DNI (ja sigui el carnet físic, fotocòpia, foto al mòbil...), per poder comprovar les 

vostres dades, si els responsables de l’entrada us ho requereixen.  

• Es portarà registre diari per qüestió de traçabilitat.  

 

NO PODRÀ ENTRAR NINGÚ A LA INSTAL·LACIÓ QUE NO HAGI FET EL REGISTRE.  

 

Al mateix temps us informem que a inici d’octubre 2020 es procedirà a realitzar la regularització de la 

temporada 19-20, període comprès de setembre 2019 fins a juliol 2020. Aquesta regularització té la 

finalitat d’ajustar les possibles diferències existents entre el que s’ha pagat i el que s’hauria d’haver pagat. 

 

Aquest mes de setembre, només es cobrarà la meitat de la quota que pertoca a cadascú.  

 

Per qualsevol dubte, envieu un correu a poliesportiualtafulla@gmail.com  

 

Gràcies, per avançat, per la vostra col·laboració. 

mailto:poliesportiualtafulla@gmail.com

