Concello de Baleira

ANGEL ENRIQUE MARTINEZ-PUGA LÓPEZ Alcalde-presidente do Excmo. Concello de Baleira
(Lugo)
INFORMO
Que está aberto o prazo de presentación de solicitudes para cubrir prazas Xuvenís en
Campamentos de Verán 2021 dependentes da Consellería de Política Social a través da
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia.
----- Poderán inscribirse todos aqueles xoves interesados que estén en idades comprendidas
entre 9 e 17 anos.
----- O prazo de presentación de solicitudes remata o 28 de maio de 2021.
----- O sorteo de adxudicación das prazas farase pública na páxina web de Xuventude,
http://xuventude.xunta.es e terá lugar ás 12:00 dese día na sala de prensa da Consellería de
Política Social na terceira planta das dependencias da devandita consellería no edificio de San
Lázaro en Santiago de Compostela.
----- As persoas admitidas deberán presentar no prazo de cinco (5) días hábiles, desde o día
seguinte á súa notificación no suposto de adxudicación directa, de ser o caso, ou desde o día
seguinte ou da realización do sorteo, preferiblemente por vía electrónica, a seguinte
documentación:
.- Xustificación do pagamento.
.- Se a persoa menor non dispuxer de DNI, deberá achegarse a copia do libro de familia.
.- Copia da Tarxeta Sanitaria ou Seguro Médico Privado
.- Cuestionario de saúde e autonomía persoal (anexo VI)
.- Declaración responsable de que sabe nadar, nos termos do artigo 3.3, conforme o modelo
que se publicará na páxina web xuventude.xunta.es.
.- Declaración responsable sobre a COVID-19, conforme o modelo que se publicará na páxina
web xuventude.es.
.- No caso de persoas con discapacidade, certificado acreditativo do grao de
discapacidade e copia do dictame técnico facultativo e cuestinario de saúde e autonomía
persoal (anexo VI), con todas as epígrafes cubertas e a información actualizada que permita
valorar os apoios específicos que precisa, se é o caso
Para máis información e presentación de solicitudes dirixirse á OFICINA DE
INFORMACIÓN XUVENIL DO CONCELLO DE BALEIRA.
O Alcalde
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