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PROTOCOL PER A PARTICIPAR A LA TROBADA INTERNACIONAL DE JOVES A 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Dates de la trobada: del 29 de juliol al 5 d’agost de 2022

1. Objecte

1.1. L’objecte d’aquest protocol és definir el conjunt de condicions i el 
procediment a seguir per a la sol·licitud i admissió de les places que atorgui 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a la participació a la trobada 
internacional.

2. Condicions

2.1. L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès participarà a la trobada 
internacional amb una delegació formada per 4 joves.

2.2. La delegació que hi prengui part serà el més paritària possible. 
2.3. En cas de rebre més sol·licituds que places ofertes, es farà un sorteig públic 

diferenciant el gènere dels participants per tal d’escollir una delegació el 
més paritària possible.

2.4. La celebració del sorteig es comunicarà per mitjans telemàtics a les 
persones interessades en participar a la trobada, invitant-les a assistir si ho 
desitgen. 

3. Beneficiaris

3.1. Podran participar a la trobada internacional de joves, tots aquells nascuts 
els anys 2007, 2006 i 2005, i que tinguin entre 15 i 17 anys complerts 
durant la trobada.

3.2. Han de ser residents a Vilafranca del Penedès.
3.3. Han de poder demostrar el coneixement de l’anglès, atès que és la llengua 

de treball de la trobada.
3.4. No haver participat en cap edició anterior a l’estranger.

4. Termini i procediment per a cursar la sol·licitud

4.1. Les sol·licituds es presentaran telemàticament mitjançant el tràmit de 
Convocatòria per participar al campament internacional de joves de la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
https://seu.vilafranca.cat/
Per qualsevol dubte en la tramitació, podeu contactar amb l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà al 938920358.
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4.2. La sol·licitud ha d’incloure:

 Instància
 CV del jove amb dades complertes (nom i cognoms, data de naixement, 

telèfons de contacte, correu electrònic de contacte, nº DNI), estudis 
reglats, coneixement de l’anglès i altra informació que es consideri 
d’interès.

 Targeta Sanitària Europea

4.3. El termini de presentació de sol·licituds és el 6 de juliol de 2022.

5. Obligacions dels Beneficiaris

A més d’acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament, són 
obligacions dels  beneficiaris:

5.1. Assistir a la reunió informativa en què es presentaran els documents 
necessaris per a la participació al campament.

5.2. Assistir a les reunions preparatòries de l’estada.

6. Supòsits de renúncia o impossibilitat

6.1. En casos de renúncia o impossibilitat, s’oferiran les places a les persones 
següents, segons l’ordre indicat en el sorteig, si escau.

7. Disposicions finals

7.1. Qualsevol consulta d’assessorament, seguiment i acompanyament en la 
presentació de les sol·licituds serà atès per la Regidoria de Relacions 
Internacionals. 

7.2. Serà facultat de la Regidoria de Relacions Internacionals fer la interpretació 
d’aquestes bases i prendre els acords corresponents en els aspectes que no 
es contemplin expressament.
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