
Benvolgut usuari / Benvolguda usuària,

L’Ajuntament de Valls en Sessió celebrada el 12 de març de 2020 mitjançant Junta de
Govern Local va aprovar una sèrie de mesures per a la contenció de la COVID-19.
Entre aquestes, en el punt segon de l’acord es va aprovar el tancament  al públic del
Centre  Esportiu  Municipal  El  Fornàs  i  del  Centre  Esportiu  Municipal  El  Vilar  i  la
suspensió de totes les activitats, tant municipals com les organitzades per entitats o
agents  privats,  que  tinguessin  lloc  en  aquests  dos  centres  durant  el  termini,  de
conformitat amb el punt primer de l’acord esmentat, comprés entre el 13 de març i 27 de
març, ambdós inclosos. 

Atès el gran impacte que ha suposat aquesta crisi sanitària i les constants normatives
que s’han anat dictant per les diverses Administracions Públiques competents, es va
acordar mitjançant Decret de l’alcaldia número 199/2020, de 30 de març, prorrogar les
mesures establertes per Junta de Govern Local de data 12 de març de 2020 fins a l’11
d’abril de 2020 o data d’aixecament de les mesures establertes pel Govern de l’Estat o
de la Generalitat i, per tant, es va decretar mantenir el tancament al públic del Centre
Esportiu Municipal El Fornàs i del Centre Esportiu Municipal El Vilar i la suspensió de
totes les activitats, tant municipals com les que siguin organitzades per entitats o agents
privats que tinguessin lloc en aquest dos centres. 

Per  tot  això  i  com bé  sabeu,  els  serveis  esportius  del  Patronat  d’Esports  es  van
reprendre  a partir  del  8  de juny  de 2020 de manera  progressiva,  però degut  a  les
restriccions legals imposades per les diverses Administracions competents, no ens ha
estat possible la represa d’algunes de les activitats esportives que oferíem, com són els
cursos  de  natació  per  a  infants  i  adults,  l’activitat  aquàtica  per  a  nadons  i  per
embarassades, la preparació de proves físiques o les activitats de promoció esportiva a
les escoles.

La suspensió definitiva dels  cursos genera el  dret  de les persones afectades a ser
compensades per la part de l’activitat esportiva que havien abonat i que no han pogut
gaudir.

Per  poder  reemborsar  aquesta  quantitat,  el  Patronat  d’Esport  ha  establert  un
procediment pel qual totes les persones afectades han de demanar la devolució de la
part no gaudida presentant una sol·licitud a les oficines del Patronat d’Esports (pavelló
Joana Ballart  i  Centre Esportiu  Municipal  El  Fornàs).   La informació i  els  formularis
estan disponibles  a la pàgina web  www.pmevalls.cat i  a les oficines  dels  d’ambdós
centres esportius.

http://www.pmevalls.cat/


Una vegada comprovada que la sol·licitud és correcte, el Patronat d’Esports procedirà a
realitzar  el  reemborsament  de  la  quantitat  per  transferència  bancària  al  compte
autoritzat per la persona afectada.

Des del Patronat d’Esports volem demanar disculpes a totes les persones afectades per
la informació poc concreta que haguem pogut transmetre en aquest període, i pel retard
en realitzar el reemborsament, però la difícil situació que hem viscut els darrers mesos
ha condicionat el procediment. 

Rebeu una salutació cordial,

El president executiu

Enric Garcia Carmona


