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[decret]
Núm. de Decret i Data:
2022DECR000797 11/05/2022

DECRET D’ALCALDIA
Vistes les bases redactades pel departament de Joventut per a la realització del sorteig
de les inscripcions a l’Estiu Jove 2022.
Vist l’informe de la tècnica de Joventut, Sra. Carme Cristòbal, de data 5 de maig de
2022, que es transcriu a continuació:
“Des de fa mes de 10 anys des de la Regidora de Joventut , es realitza un Casal d’Estiu
(del 4 al 29 de juliol de 2022) per a joves que estan cursant ESO, durant el curs
2021/2022.
L’Estiu Jove es el projecte 1.4. del Pla Jove de Premià de Dalt 18-22, dins de l’Eix de
Participació, cultura i Oci. I el seus objectius són:
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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 la regidoria de joventut, ofereix activitats diàries per a 24
joves, de dilluns a divendres de 10-14h , del 4 al 29 de juliol.
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.
La distribució de les places es farà de la següent manera:


20 (*) places + 4 places reservades per el departament d’Acció Social per
setmana de casal en horari de 10h a 14h.
(*)L’Estiu Jove, el nombre de places i la distribució de places podrà variar i restarà
condicionada a les mesures que dictin al respecte les autoritats competents.
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Les bases del sorteig es publicaran a la web municipal i a les xarxes socials
corresponents, sens perjudici que també s’anunciïn per altres mitjans, com és la
publicació de l’anunci als taulers del PIJ, Ludoteca, etc.
La preinscripció és obligatòria per a la participació en el procés d’assignació de places,
sense que aquest fet garanteixi la seva obtenció.
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es classificaran entre les que
corresponguin a joves empadronats a Premià de Dalt i joves no empadronats al
municipi.
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En el cas que la demanda de places sigui major que l’oferta, es realitzarà un sorteig en
el que tenen prioritat els joves empadronats a Premià de Dalt.
En primer lloc, es comprovarà si les places queden cobertes amb les peticions dels
joves empadronats a Premià de Dalt, sense que quedi cap vacant, per un costat, i per
l’altre, que no sigui major el nombre de peticions que les places ofertes. En aquest
últim cas, caldrà realitzar un sorteig entre totes aquestes sol·licituds.
En segon lloc, en el supòsit que un cop assignades les places als joves de Premià de
Dalt, quedin places vacants, es comprovarà les sol·licituds de joves no empadronats al
municipi. Si el nombre de peticions no supera les places vacants, s’assignaran
directament. En cas contrari, caldrà realitzar un sorteig entre aquestes sol·licituds.
En tercer lloc, caldrà realitzar un sorteig independent seguint els dos criteris anteriors
per aquelles setmanes on les sol·licituds superin el nombre de places.
Els joves que tinguin plaça atorgada en tindran coneixement mitjançant la llista que es
publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament de Premià de Dalt, on hi constarà el DNI/NIE
del pare/mare/tutor legal, amb les posicions quarta a setena del document
d’identificació, i les inicials del nom i cognoms de la persona jove.
Un cop publicada la llista d’admesos, els sol·licitants seran convocats per presentar la
documentació necessària per poder participar al casal l’Estiu Jove. En cas que un cop
convocada la persona interessada no es presenti el dia i hora que se’ls ha assignat amb
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la documentació requerida, perdran el seu dret de reserva de plaça, la qual serà
assignada a un altre sol·licitant dels que hagin quedat en llista d’espera.
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 2022.”
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de
2’d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,
RESOLC:
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PRIMER.- AVOCAR puntualment les competències delegades en la Junta de Govern
Local per a l’aprovació de les bases redactades pel departament de Joventut, per a la
realització del sorteig de les inscripcions a l’Estiu Jove per a l’any 2022.
SEGON.- APROVAR les bases redactades pel departament de Joventut per a la
realització del sorteig de les inscripcions a l’Estiu Jove per a l’any 2021, que es
transcriuen a continuació:
“BASES REGULADORES PER L’ASSIGNACIÓ DE PLACES AL CASAL D’ESTIU MUNICIPAL
“ESTIU JOVE” 2022
El casal d’estiu municipal “Estiu Jove” és organitzat des de la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Premià de Dalt, amb l’objectiu de promoure l’educació integral dels
joves a través del lleure, oferint-los un espai d’integració tant des d’un punt de vista
social com d’adquisició de valors.
1. OBJECTE
Aquestes bases regiran el procediment d’assignació de places del casal d’estiu
municipal “Estiu Jove” 2022 i les condicions generals de participació.
L’Estiu Jove es celebra entre el dia 4/07/2022 al 29/07/2022 disposant de 24 places per
setmana.
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Cadascuna de les setmanes de l’ESTIU JOVE té una reserva de quatre places adreçades
a joves derivats del departament d’Acció Social.
La distribució de les places es farà de la següent manera:
 20 (*) places + 4 places reservades per setmana de casal en horari de
10h a 14h.
(*) El nombre de places i la distribució de places podrà variar i restarà
condicionada a les mesures que dictin al respecte les autoritats competents.
2. PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ
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Les bases es publicaran a la web municipal i a les xarxes socials corresponents, sens
perjudici que també s’anunciïn per altres mitjans, com és la publicació de l’anunci als
taulers del PIJ, Ludoteca, etc.
La preinscripció és obligatòria per a la participació en el procés d’assignació de places,
sense que aquest fet garanteixi la seva obtenció.
L’ordre de presentació de sol·licituds tampoc atorga cap dret preferent a l’assignació
de plaça.
El període per a presentar les sol·licituds serà de quinze dies naturals a comptar des
del dia següent de la publicació de les presents bases a la web municipal i a les
corresponents xarxes socials.
Les sol·licituds es podran presentar mitjançant tramitació electrònica d’una instància
genèrica a la web municipal ( amb IDCAT Mòbil o certificat digital), a través del següent
enllaç: Tràmits — Ajuntament de Premià de Dalt (premiadedalt.cat)
Les persones amb NIE permanent, que no puguin fer el tràmit de forma telemàtica,
hauran de fer la sol·licitud de forma presencial demanant cita prèvia a l’OAC. Aquesta
cita es pot demanar via internet a través del següent enllaç: Oficina d'Atenció
Ciutadana (office365.com), o via telefònica a través del telèfon: 93-693.15.15
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En la instància s’haurà d’indicar:




Les dades del jove pel qual es vol fer la preinscripció (nom, cognoms, data de
naixement, adreça i població).
La setmana o setmanes en les quals es desitgi participar del casal.
Caldrà adjuntar una fotocòpia del DNI del jove i fotocòpia del DNI del tutor/a
legal que fa la sol·licitud.

Les instàncies presentades fora de termini no es tindran en compte en el moment
d’assignació de places, excepte en aquells casos on quedin places vacants, seguint com
a criteri l’ordre del registre d’entrada.
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3. SORTEIG DE PLACES I INSCRIPCIÓ DEFINITIVA
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es classificaran entre les que
corresponguin a joves empadronats a Premià de Dalt i joves no empadronats al
municipi.
En el cas que la demanda de places sigui major que l’oferta, es realitzarà un sorteig en
el que tenen prioritat els joves empadronats a Premià de Dalt.
En primer lloc, es comprovarà si les places queden cobertes amb les peticions dels
joves empadronats a Premià de Dalt, sense que quedi cap vacant, per un costat, i per
l’altre, que no sigui major el nombre de peticions que les places ofertes. En aquest
últim cas, caldrà realitzar un sorteig entre totes aquestes sol·licituds.
En segon lloc, en el supòsit que un cop assignades les places als joves de Premià de
Dalt, quedin places vacants, es comprovarà les sol·licituds de joves no empadronats al
municipi. Si el nombre de peticions no supera les places vacants, s’assignaran
directament. En cas contrari, caldrà realitzar un sorteig entre aquestes sol·licituds.
En tercer lloc, caldrà realitzar un sorteig independent seguint els dos criteris anteriors
per aquelles setmanes on les sol·licituds superin el nombre de places.
El procediment pel qual es realitzarà cadascun dels sortejos que correspongui segons
l’assenyalat anteriorment és com segueix:
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a. El dia i hora de celebració del sorteig serà comunicat als sol·licitants afectats pel
mateix.
b. El lloc de realització del sorteig serà a la Sala de Plens de l’Ajuntament, per
formalitzar el nombre de places cobertes a l’ESTIU JOVE 2022.
c. Es col·locaran en una 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.
d. El primer cognom dels joves que comencin a partir de la lletra escollida i,
seguint un ordre alfabètic de les lletres següents, 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.
Els joves que tinguin plaça atorgada en tindran coneixement mitjançant la llista que es
publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament de Premià de Dalt, on hi constarà el DNI/NIE
del pare/mare/tutor legal, amb les posicions quarta a setena del document
d’identificació, i les inicials del nom i cognoms de la persona jove.
La resta de participants que no han obtingut plaça, per haver-se completat el número
de places ofertades, passaran a una llista d’espera, prevalent com a criteris, per ordre
de prioritat:
a. Número de registre d’entrada de la sol·licitud dels empadronats al municipi
b. Número de registre d’entrada de la sol·licitud dels no empadronats al municipi
Un cop publicada la llista d’admesos, els sol·licitants seran convocats per presentar la
documentació necessària per poder participar al casal l’Estiu Jove. En cas que un cop
convocada la persona interessada no es presenti el dia i hora que se’ls ha assignat amb
la documentació requerida, perdran el seu dret de reserva de plaça, la qual serà
assignada a un altre sol·licitant dels que hagin quedat en llista d’espera.
4. QUOTES DEL CASAL ESTIU JOVE
D’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per prestació de serveis
per ensenyaments especials a establiments municipals, article 6, epígraf 4, els
participants en el Casal Estiu Jove hauran de liquidar 10€/setmana.
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D’acord amb l’article 8 de l’esmentada ordenança fiscal, la taxa s’exigirà en règim
d’autoliquidació i s’haurà de pagar en el moment de formalitzar la inscripció pel seu
import total.
5. APLICACIÓ I INTERPRETACIÓ DE LES BASES
La Regidoria de joventut es reserva el dret d’interpretar i resoldre de la manera que
consideri més adient qualsevol circumstància no prevista a les presents bases,
justificant-ho degudament.”
TERCER.- PUBLICAR el present acord a l’e-tauler.
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QUART.- DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local en la propera sessió que se
celebri.

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura

L’alcalde,
Josep Triadó i Bergés

En dono fe
La secretària,
Mireia Boté Massagué

