L’associació/entitat....................................................................................................................................................
inscrita en el registre d’associacions de l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona
Del que figura com a representant:
Nom .................................................. Cognoms ...............................................................................................
D.N.I. ......................................... Direcció ................................................................................................
Localitat ............................................................................................... Telèfon..........................................
E-Mail...........................................................................................................
Solꞏlicita l’ús de l'alberg Puente Alta de la localitat de Calles, depenent de l’Associació de Pares i Mares de la
Parròquia Santiago Apòstol dins del conveni signat amb l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona per a 2017, en
règim de lloguer els dies del ......... del mes de ..........................al ........... del mes de ............................ de
..................., i es comprometen a complir les disposicions contingudes que regulen aquest Alberg, Zona
Campamental.
UTILITZACIÓ DE LES INSTALACIONS (Marca amb una x les necessitats)
..... Pavelló 1

..... Pavelló 2

..... Pavelló 3

..... Cuina

..... Menjador

..... Wc1

..... WC 2

..... WC 3

….. Pavelló Material

….. Chalet

….. Piscina

….. Zona Acampada

..... Zona Esportiva

..... Motor Llum

..... Neveres

..... Congelador

......Cadires

......Taules

El grup d'acampats son ................. responsables (monitors i colꞏlaboradors) i .................. acampats; sent un total
de .................... persones.
Se estableixen les següents condicions de lloguer:
Entrada: Divendres (a partir de les 17:00 h)
Eixida: Diumenge (abans de les 17:00 h)
Les associacions deuran abonar una fiança de 300 € en el Compte: CAJAMAR de La Pobla de Vallbona
30587049762810014804 per formalitzar el seu ús.
Marca com vols que et tornen posteriorment de revisar les instalacions la fiança:

Xec al portador (Replegar a la Carnisseria Crespo, Avinguda Colon, 31).
Transferència Bancaria:
Titular del Compte________________________________________________________
C/C________________________________________________________________
(Dades imprescindibles per a tornar per transferència bancària)
Les despeses per la devolució de la fiança mitjançant transferència bancaria seran a
càrrec de l’entitat usuària de les instalꞏlacions.

Extensió de Pagament en concepte de lloguer atenent-se al conveni realitzat amb el Excelꞏlentíssim Ajuntament
de La Pobla de Vallbona, sent beneficiaries les associacions inscrites al Registre de l’Ajuntament de La Pobla
de Vallbona.
Valga aquest document com a solꞏlicitud de disponibilitat de l'Alberg per al seu lloguer a efectes de
l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, sempre que siga comunicat abans de 15 dies i siga confirmat per l'
Associació de Pares de la Parròquia Santiago Apòstol. La disponibilitat es convertiria junt amb la fiança, com
a document de reserva de les referides instalꞏlacions.
En la Pobla de Vallbona a .................... de ........................................... de 2018.
Responsable Acampats

Responsable Ajuntament

Responsable Alberg

INDICACIONS


L'abonament de fiança es realitzarà a l'encarregat del lloguer de l'Alberg o en el Compte
corrent: CAJAMAR de La Pobla de Vallbona 30587049762810014804 entregant sempre el
justificant bancari al Responsable del lloguer.



Les claus s’entregaran per l'encarregat del lloguer de l'Associació (Jesús Telf. 687236672) en
el moment d'accedir a l'Alberg o és replegaran al lloc on aquest indique. (Important telefonar
dies abans per a la coordinació).



El justificant de pagament de la fiança i aquesta solꞏlicitud, serà entregada al responsable
del lloguer dies abans de l’ús de les instalacions o el mateix dia d’arribada i també es deixarà
una copia a la Llar Jove.



La fiança serà tornada com a màxim en una setmana després de la devolució de les claus a
l'encarregat, quedant aquest període per a la revisió de les instalꞏlacions i els possibles danys,
tant directes com indirectes, que es pogueren haver produït a les instalꞏlacions: mobiliari,
utensilis llogats, entorn natural o possibles “veïns”, sent descomptats de la fiança o reclamada
la diferència en cas de que els danys superen la fiança, així com menys 50 € en concepte de
consum de gas i per manteniment/posada a punt del motor.



La devolució estarà lligada a la confirmació per part del Responsable del lloguer.



En el moment de l'arribada es disposa de 1 hora per alꞏlegar desperfectes existents amb
anterioritat que pogueren derivar en causa de descompte de la fiança. Així també abans
d’abandonar les instalꞏlacions serà necessari revisar-les junt al responsable del lloguer
representant de l’associació. Si açó no es realitza d’esta manera (amb presència de les dos
parts) s’estarà al que es redacte a l’acta per part del responsable del lloguer sobre les
incidències que s’hagen produït a les instalꞏlacions. Per tant es recomana no abandonar-les fins
que siguen revisades conjuntament.



S’habilitarà un lloc a on es dipositaràn les cadires i taules una volta es deixen les instalꞏlacions.



La utilització del motor queda sotmesa al seu correcte ús, que serà mostrat per l'encarregat i
deurà deixar-se amb un nivell de combustible de la meitat, contra un càrrec de 100 €.



MAI DEIXAR SENSE COMBUSTIBLE EL MOTOR DURANT EL SEU ÚS, açò
suposaria un dany al mecanisme i una reparació mínima de 300 € (sagnat i canvi d’oli).



Es respectaran 5 hores de descans diàries del motor pel seu millor manteniment. S’haurà
d'abonar 100€ per hora en concepte de sobrecost de manteniment.



Les neveres i congelador sols deuran gastar-se previ coneixement de l'encarregat i han de
deixar-se netes i amb les portes obertes per evitar floridura,



El lloguer de qualsevol altre tipus de servici o material deurà ser acordat amb l'encarregat, així
com les condicions de lloguer.



L'ús de la Piscina serà acordat amb l’Encarregat i s'estableix el compromís de mantenir-la en
condicions, aportant al menys 10 litres de cloro per la nit i buidant-la (netejant els sediments i
renovant l’aigua) 1 vegada per setmana i deixant-la neta al finalitzar el lloguer i amb
condicions per al seu ús.



L'ús de la Piscina serà exclusivament per les persones usuàries de las instalꞏlacions de l'alberg
i en cap cas es permetrà el seu ús per persones alienes. Açò implicaria un incompliment
d'aquest contracte i qualsevol problema que poguera sorgir serà revertit sobre el grup que
tinguera arrendat l’Alberg.



El ús dels Barracons serà exclusiu per pernoctar i descansar en els temps destinats a aquestes
activitats.

L'AIGUA CORRENT NO ES POTABLE. Existix un dipòsit de 300 litres d'aigua a la cuina pel seu
ús amb aigua potable i garrafes pel trasllat de l’aigua des de les fonts properes que es troben en Jórgola
i al municipi de Calles.

EL FEM DEURÀ SER DIPOSITAT ALS CONTENIDORS, EN CAP CAS ES DEIXARÀ
L'ALBERG. Els contenidors es troben a la localitat de Calles.

Amb posterioritat a l´ús de les instalꞏlacions, l'Ajuntament amb colꞏlaboració amb l'Associació de
Pares i Mares, facilitarà un qüestionari d'avaluació que serà presentat a la Regidoria de Joventut
mitjançant el Llar Jove, per conèixer les opinions, propostes i millores per part de les Associacions
usuaries de La Pobla de Vallbona.
La associació se reserva el dret de modificació d'estes condicions sempre que no és realitzen en el
transcurs del període des de la confirmació fins la finalització del lloguer.

