DEPARTAMENT DE JOVENTUT

AGENDA JOVE - ESTIU 2020
INFORMACIONS I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
1. QUI HI POT PARTICIPAR?
Les persones joves de 13 a 30 anys que viuen o estudien al municipi de Lleida. L’acreditació
de la residència es farà amb el DNI o qualsevol altre document que ho demostri.
2. TRAMITACIÓ
Tots els tràmits de preinscripció i inscripció es faran preferiblement per internet a través del
portal de tràmits de La Paeria. https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/TramitsPerfils.aspx
(apartat JOVES).
Si per qualsevol qüestió no es pogués fer per internet es podrà demanar per cita prèvia al
tel. 973 700 666.
3. CALENDARI D’INSCRIPCIÓ
• Preinscripció: del 8 al 12 de juny. En el moment de la preinscripció cada jove rebrà un número
de sorteig.
• Sorteig de places: dilluns 15 de juny a les 10 h. a la seu del Departament de Joventut, c. La
Palma, 6-10. Lleida (LleidaJove). El sorteig serà públic i retransmès en directe a través del
compte d’Instagram @lleidajove.
• Publicació del número de sorteig a partir del qual es farà l’assignació de places: dilluns 15 de
juny a partir de les 12 h, a la web de Joventut (http://lleidajove.paeria.cat).
• Assignació de places: es publicarà l’assignació de places al web de LleidaJove durant el dia 15
de juny i es trucarà a les persones que hagin obtingut plaça.
• Inscripció: del 16 al 19 de juny. Inscripció telemàtica i, puntualment, a LleidaJove – la Palma
amb cita prèvia. Un cop finalitzat el termini, les persones que no hagin formalitzat la inscripció
perdran la plaça atorgada.
• Places vacants després de la inscripció: el 22 de juny es publicaran les places vacants a la
pàgina web de http://lleidajove.paeria.cat i s’assignaran a les persones que estiguin en llista
d’espera, segons els resultats del sorteig. El 23 de juny caldrà fer la inscripció a les places que
hagin quedat vacants.
• Incidències: es deixa de marge els dies 25 i 26 de juny per resoldre qualsevol incidència que
es pugui presentar en el procés d’inscripció.
• Assignació lliure de places: a partir del 29 de juny, si hi ha places disponibles, s’assignaran
des de LleidaJove – la Palma segons ordre de demanda i caldrà trucar al 973 700 666.
4. ASPECTES RELACIONATS AMB LA COVID19:
4.1. D’acord amb les obligacions decretades per les autoritats sanitàries i les fases de
desconfinament, s’ha fet un esforç per tal que el programa d’activitats afavoreixi la
màxima participació de joves. Inevitablement el número de places disponibles serà
inferior al d’anys anteriors.

4.2.

La realització de les activitats d’estiu està subjecta a l’evolució de la crisi de la Covid19
i a les indicacions de les autoritats públiques i sanitàries.

4.3.

Cada jove haurà de portar la seva pròpia mascareta i es comprometrà a complir amb
els protocols de prevenció i seguretat, que el Departament de Joventut comunicarà
a l’inici de cada activitat.

4.4.

Si el jove conviu o té contacte estret amb una persona que hagi donat positiu de
Covid19 o símptomes compatibles en els 14 dies anteriors a la realització de
l’activitat no podrà participar a l’activitat.

4.5.

En el cas que algun jove presenti símptomes compatibles amb la Covid19 haurà de
de quedar-se a casa i no podrà participar a l’activitat.

4.6.

Si durant la realització d’activitats es detecta algun símptoma compatible amb la
Covid19 el jove haurà de tornar a casa i no podrà participar a l’activitat.

4.7.

En l’apartat de malalties del formulari d’inscripció caldrà especificar si la persona jove
pateix malalties cròniques (cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars),
patologies múltiples, o problemes d'immunitat congènits o adquirits que el cataloguin
com a població de risc.

4.8.

Cada activitat comptarà amb la presència de 2 professionals que vetllaran per la
realització de l’activitat, així com el compliment de les mesures seguretat i prevenció
de contagi.

4.9.

A cada activitat el grup de joves oscil·larà entre 5 i 10 persones per garantir les normes
de seguretat i prevenció de contagi.

5. NORMES DE CONDUCTA A LES ACTIVITATS
El pare, mare o tutor/a legal assumirà les responsabilitats derivades de qualsevol conducta
inadequada del seu fill/a durant l’activitat i autoritzarà als professionals responsables de
l’activitat a prendre les mesures necessàries pel correcte funcionament (que podran anar des
de la suspensió de la participació al retorn anticipat del menor a casa). En qualsevol cas no es
reemborsarà cap quantitat de la part no realitzada de l’activitat.
6. CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ
6.1. La preinscripció es farà especificant un màxim de 3 opcions de preferència. En el cas
que la primera opció estigui plena podran accedir a la segona o tercera opció de forma
successiva, segons l’ordre del sorteig i la disponibilitat fins a exhaurir les places.
6.2.

Es permet fer la preinscripció d’un màxim de 2 participants del mateix grup d’edat
sempre i quan vulguin apuntar-se a la mateixa activitat.

6.3.

Les inscripcions es tramitaran de forma individual.

6.4.

Els i les joves solament es podran inscriure a 1 activitat.

6.5.

Les inscripcions són de caràcter nominal, per tant no es podran realitzar canvis de
titularitat de les places una vegada s’hagi realitzat la corresponent inscripció.

6.6.

La documentació que caldrà adjuntar al formulari d’inscripció és:
 DNI, NIE o passaport del jove
 Targeta sanitària del jove (o equivalent)
 DNI, NIE o Passaport del pare, mare o tutor/a legal (solament si la persona
jove és menor d’edat)
 Document acreditatiu de la residència (si no es pot acreditar amb el DNI del
jove) o bé un document que acrediti la matrícula a un centre educatiu de
Lleida.

6.7.

Les depeses de transport interurbà aniran a càrrec dels i les joves, es recomana
portar la targeta del bus.

6.8.

Donada la situació excepcional la pràctica totalitat d’activitats tenen una inscripció
gratuïta.

6.9.

En el cas de l’activitat Esport i Natura, les persones participants hauran d’assumir el
cost directe d’algunes de les activitats, valorades en 25€ per torn. A més a més, en
aquest cas és imprescindible disposar de bicicleta i casc.

6.10. En les activitats d’Iniciació a la fotografia i Tour fotogràfic és indispensable portar
càmera fotogràfica digital, reflex o compacta.
6.11. El Departament de Joventut es reserva el dret de modificar o anul·lar les activitats
programades.
Per més informació:
LleidaJove – la Palma
C. de la Palma, 6-10. 25002 Lleida
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14h [Atenció presencial només amb cita prèvia]
Tel. 973 700 666
WhatsApp: 683 644 039 [solament s’atén a missatges]
lleidajove@paeria.cat
http://lleidajove.paeria.cat

