PROPOSTA (PRP2018/295) DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Aprovació de les bases per a la realització del sorteig per a les inscripcions de l'Estiu Jove 2018
Vistes les bases redactades pel departament de Joventut per a la realització del sorteig de les
inscripcions per a l’Estiu Jove 2018, que es transcriuen a continuació:

1- L’Estiu Jove disposa de 20 places per setmana. Cadascuna de les setmanes de l’ESTIU JOVE
té una reserva de quatre places adreçades a joves de Benestar Social.
La distribució de les places es farà de la següent manera:
•

20 places per setmana de casal, de les quals es podrà assumir un màxim de 24 places per
setmana en horari de 10h a 14h.
Aquesta revisió de la distribució de places restarà condicionada a les possibles variants
que hi puguin haver.

2- En el cas que la demanda de places sigui major que l’oferta, es realitzarà un sorteig en el
que es prioritzaran els joves empadronats a Premià de Dalt. D’altra banda, els no
empadronats a Premià de Dalt podran accedir a l’ESTIU JOVE si queden places vacants.

2.1. El dia 18 de Maig de 2018 a les 12h , a la Sala de Plens de l’Ajuntament , es
realitzarà el sorteig per formalitzar el nombre de places cobertes a l’ESTIU JOVE
2018.
2.2. Es col·locaran en un urna 27 paperetes, cada una d’aquestes amb una lletra de la “A”
a la “Z”, i es procedirà a l’extracció d’una d’aquestes a l’atzar.
2.3. Els primers cognoms que comencin a partir de la lletra escollida, i fins al

nombre total de places ofertes, quedaran confirmats com a inscrits. Aquesta
conformitat de plaça serà des del primer jove a qui se li atorga la plaça, acceptant
la totalitat de setmanes o en la modalitat que sol·liciti, avançant la llista i, sempre
que sigui possible, atorgant la totalitat sol·licitada de setmanes.
a) En el cas que hi hagi menys empadronats a Premià de Dalt que no pas el nombre de
places ofertes, aquests gaudiran d’una plaça en la setmana triada mentre que es
farà el sorteig amb la resta de preinscrits, fins a cobrir el total de places ofertades.
b) En el cas que els preinscrits empadronats a Premià de Dalt superin el nombre de
places ofertes , el sorteig es realitzarà en dos llistats (empadronats i no empadronats,
aquests segons criteris d’inscripció), tenint prioritat la llista d’empadronats de Premià
de Dalt.
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3. Els joves que tinguin plaça atorgada en tindran coneixement mitjançant llista a la pàgina
web de l’Ajuntament de Premià e Dalt, on hi constaran: dues primeres lletres del primer i
segon cognom, tres primeres lletres del nom i dos darrers números amb la lletra del DNI
del pare , mare o tutor que gestioni la documentació.”

“Des de fa 8 anys des de la Regidora de Joventut , es realitza un Casal d’Estiu per a joves que estan
cursant ESO, durant el mes de juliol.
Els objectius d’aquest casal són:
•
•
•

Proporcionar un espai de relació als nois/es de 12 a 16 anys, mitjançant la participació en
activitats lúdic –educatives durant el període de vacances.
Consolidar un programa de dinamització juvenil que ofereixi un alternativa jove durant el
mes de juliol, donant resposta la manca d’activitats adreçades a joves a partir de 12 anys.
Afavorir un espai estable de trobada i interrelació, que afavoreixi el desenvolupament
socioeducatiu i personal dels jover participants.

Aquest casal , liderat per el personal de la regidoria de joventut, ofereix activitats diàries per a
joves de dilluns a divendres de 10-14h. S’ofereixen 24 places per setmana, reservant-n’hi 4 per
joves derivats del departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Premià de Dalt, derivats per
circumstàncies socio-econòmiques. Els darrers anys s’ha constatat un augment de peticions
d’inscripcions per aquest casal de joves del municipi.
Per tal de vetllar pel principi d’igualtat, transparència i per igualtat de condicions a l’hora
d’accedir-hi, es proposa fer un sorteig per places ofertades. Els interessats/des hauran de
presentar la sol·licitud de preinscripció a l’OAC ( signada per l’adult/tutor del jove) juntament
amb una fotocòpia del DNI del Jove i fotocòpia del DNI del tutor que fa la sol·licitud. Els
interessats tindran de termini fins al 17 de maig ( inclòs) per presentar la seva sol·licitud. El
sorteig es realitzarà el 18 de maig a les 12h a la Sala de plens municipal.
Seguint amb les criteris de prioritat dels darrers anys :
1. Joves empadronats al municipi.
2. Participants d’ altres anys a l’Estiu Jove.
3. Amb pare o mare que treballin a Premià de Dalt.
4. Empadronats a d’altres municipis.
Per tot l’exposat es proposa des de la regidoria de joventut, l’aprovació de les bases per fer el
sorteig de les inscripcions per l’ Estiu Jove 2018. “
Atesos els antecedents esmentats i vistes les competències que m’han estat conferides en virtut
de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant el decret de data 23 de
juny de 2015, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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Vist l’informe emès per la Tècnica auxiliar de Joventut, que es transcriu a continuació:
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ACORDS:

SEGON. ESTABLIR el dia 18 de maig de 2018 per a la realització del sorteig per formalitzar el
nombre de places cobertes a l’ESTIU JOVE 2018.
TERCER. PUBLICAR el present acord a la pàgina web municipal

La regidora de Joventut
Emma Escolano Juanola

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge, en la data que hi figura
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PRIMER. APROVAR les bases redactades pel departament de Joventut per a la realització del
sorteig de les inscripcions per a l’Estiu Jove 2018.
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