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Administració Local
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Ajuntament de Reus
Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència
ANUNCI
El Ple de la corporació en sessió de data 15 de setembre de 2017, va aprovar inicialment el Reglament d’ús i
funcionament de la Targeta Jove de Reus.
Efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant publicació de l’anunci d’exposició al BOPT núm. 201, de 18
d’octubre de 2017 i al tauler d’edictes municipal, sense que s’hagin formulat al·legacions o suggeriments, l’esmentat
reglament resta aprovat definitivament i es publica el seu text íntegre als efectes previstos a l’article 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Mitjançant aquest anunci es fa públic el seu text íntegre.
REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LA TARGETA JOVE
Objecte
El present reglament té per objecte regular les condicions i el procediment d’obtenció de la Targeta Jove i els
avantatges a que dóna dret, amb la finalitat de facilitar l’accés dels joves a activitats i serveis de caràcter sociocultural,
esportius, educatius, recreatius, de transport, entre altres.
Els objectius de la targeta jove són contribuir a l’emancipació i la participació de les persones joves mitjançant
l’oferiment de diferents avantatges que faciliten l’accés a diferents activitats i en diferents àmbits: culturals, socials,
de lleure, de mobilitat.......
També permet accedir als serveis que es presten al Casal de Joves de manera gratuïta, cosa que permet tenir
identificats els joves que utilitzen el Casal i poder comunicar-se i interactuar amb ells. Al mateix temps la targeta
jove vol aconseguir potenciar l’ús del transport públic entre els joves; potenciar l’accés a la cultura entre la població
jove entenent que la cultura és quelcom imprescindible per la inclusió social i per construir una societat més culta,
rica i crítica; i en activitats esportives per tal de fomentar hàbits de vida saludable entre els joves i prevenir la vida
sedentària i el consum de drogues.
La Targeta Jove té una finalitat social que recau en poder facilitar l’accés de tots els joves a la cultura, la formació i el
lleure com espais imprescindibles per a l’emancipació juvenil i per a esdevenir ciutadans lliures, tolerants, solidaris
i amb capacitat crítica.

Documentació a aportar
Per a l’expedició i renovació de la Targeta Jove de Reus la persona interessada haurà de complimentar una sol·licitud
en l’imprès normalitzat acompanyada de la documentació que es detalla a continuació:
- Butlleta de sol·licitud signada i omplerta amb les dades del o la jove. En cas de menors de 14 anys d’edat, la
sol·licitud, a més a d’anar signada pel pare, la mare o tutor legal.
En el cas de menors de 18 anys la sol·licitud també ha d’anar signada pel pare, la mare o el tutor/a legal on
s’autoritza el menor a assistir a les activitats i/o gaudir dels serveis que ofereix el Casal de Joves i s’autoritza en
el tema de drets d’imatge.
- Document d’identitat ( DNI, NIE, passaport).
- Document acreditatiu que certifiqui la condició d’estar cursant estudis reglats a Reus: matrícula acadèmica,
pagament de matrícula o justificant acadèmic (títol del curs, targeta d’estudiant, ...)
- DNI, NIE o passaport original del pare, la mare o el tutor legal per als joves que tinguin menys de 14 anys d’edat.
Aquesta sol·licitud es pot obtenir de manera presencial a les oficines del Casal de Joves La Palma de Reus situat
al C. de Castellvell, 24 en horari habitual (per a més informació consultar el web www.joventutreus.cat) i també es
pot descarregar a través del web de Joventut (www.joventutreus.cat).
La presentació es realitza al Casal de Joves la Palma.
La targeta serà lliurada de manera immediata al Casal de Joves la Palma, i és gratuïta.
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Requisits
Podran ser beneficiaris de la targeta jove els i les joves que tinguin una edat compresa entre els 12 i 30 anys,
ambdós inclosos, i que estiguin empadronats o realitzant els seus estudis reglats a la ciutat de Reus.
El carnet serà vigent fins la data que es compleixin 31 anys.
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Vigència
La vigència de la targeta jove és dels 12 als 30 anys però per poder gaudir dels avantatges que oferix caldrà validarla amb la periodicitat que determini la mateixa Targeta Jove. Per validar-la s’ha d’acudir de manera presencial a les
oficines del Casal de Joves la Palma i actualitzar la sol·licitud.
La validació no tindrà cost per a l’usuari i suposa afegir un distintiu al mateix suport de targeta amb el nou període
de vigència sense cost llevat que es produeixi alguna variació en la situació de la persona beneficiària que comporti
l’extinció del dret a gaudir del carnet.
Condicions d’ús
La targeta és personal i intransferible, podran exigir acreditació mitjançant l’exhibició de qualsevol document que
acrediti la legítima possessió de la Targeta. En cas d’utilització fraudulenta, donarà lloc a la pèrdua de la condició
de persona beneficiària.
Duplicat
En cas de pèrdua, deteriorament o robatori caldrà acudir de manera presencial a les oficines del Casal de Joves la
Palma.
En cas de deteriorament caldrà entregar la targeta deteriorada al Casal de Joves la Palma i s’expedirà una nova
targeta.
En el cas de pèrdua o robatori de la targeta caldrà acudir al Casal de Joves la Palma i demanar un duplicat de la
Targeta Jove.
Avantatges
Les persones beneficiàries de la targeta jove tindran dret als avantatges de caràcter sociocultural, esportius,
educatius, recreatius, de transport,.... que s’estableixin i estaran publicats al web de Joventut de l’Ajuntament de
Reus: www.joventutreus.cat. i seran objecte d’actualització.
En el seu cas l’Ajuntament i les seves entitats dependents, en els preus públics que s’aprovin, podrà establir
reduccions per a joves per raons socials i culturals en el cas que així es consideri. A tal efecte l’Ajuntament establirà
les dotacions pressupostàries adients per la cobertura d’aquesta diferència, en el cas que de què es produeixin.
Al mateix temps l’’Ajuntament per motius d’interès social degut a les característiques de les activitats i per motius
de cofinançament extern pot optar per fer que determinades activitats dirigides a joves que es programin siguin
gratuïtes.
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Reus, 19 de desembre de 2017
El secretari general, per delegació de signatura, el cap de servei d’Assessoria Jurídica, Josep Alberich Forns

https://www.dipta.cat/ebop/
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