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PROGRAMA DE LLEURE DE LA GENT GRAN  
 

ESTADA DE VACANCES PER A LA GENT GRAN DEL PRAT DE LLOBREGAT, 2019 
 

 
Peñiscola 
 
PREU: 150 €/persona 
PLACES: 300 (100 persones per torn) 

 
 

1er torn (grup 1 i 2): del 1 al 4 d'octubre 
2on torn (grup 3 i 4): del 4 al 7 d'octubre 
3er torn (grup 5 i 6): del 7 al 10 d'octubre 

  

NORMES DE PREINSCRIPCIÓ 
 
A-   Les dates de preinscripció seran de l'3 al 21 de juny de 2019 
        Las fechas de preinscripción serán del 3 al 21 de junio de 2019 
   
B- Requisits per poder omplir el full de sol·licitud: 
        Requisitos para poder rellenar la hoja de solicitud 

  
1.- Estar empadronat al Prat de Llobregat 
      Estar empadronado en el Prat de Llobregat 
 
2.- Ser més gran de 65 anys o tenir entre 60 i 64, sense relació laboral 
      Ser mayor de 65 años o tener entre 60 y 64, sin relación laboral  
 
3.- Valer-se per si mateix 
       Valerse por si mismo 
 
4.- Ser cònjuge o parella de fet del 1r sol·licitant (ha de complir requisits 1 i 3) 
  Ser cónyuge o pareja de hecho del 1er solicitante (ha de cumplir requisitos 1  y3) 

 
C-    Omplir el full de sol·licitud amb lletra clara i amb tota la informació (Cal 
adjuntar fotocòpia del DNI). Cada full d'inscripció representa una habitació a l'hotel.  

    Rellenar la hoja de solicitud con letra clara y con toda la información requerida (Es 
necesario adjuntar una fotocopia del DNI). Cada hoja de inscripción representa una 
habitación en el hotel. 
 
D-     Criteris de selecció:   
       Criterios de selección: 
 

1.- Qui no hi hagi anat mai o faci més de 5 anys que no hi ha anat. 
   Quien no haya ido nunca o haga más de cinco años que no ha ido. 
 
2.- Qui hi ha anat una vegada (valorem qui fa més temps que no hi ha anat) 
   Quien ha ido una vez (se valora el que hace más tiempo que no ha ido) 

 
E-   La llista de les persones que han emplenat la sol·licitud, s’exposarà als 

centres cívics i al Punt de la Gent Gran a partir del dimarts 2 de Juliol per si hi 
ha alguna reclamació. Les reclamacions es podran fer al Programa de la Gent 
Gran fins al 5 de Juliol. 
La lista de las personas que han rellenado la solicitud, se expondrá en los 
centros cívicos y en el Punt de la Gent Gran a partir del martes 2 de Julio por si 
hay alguna reclamación. Las reclamaciones se podrán hacer en el Programa de 
la Gent Gran hasta el 5 de Julio. 
 

F.    L’adjudicació de les places es farà per sorteig.   
     La adjudicación de las plazas se hará por sorteo. 
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SORTEIG 
 

1. El sorteig públic, tindrà lloc el dimecres dia 10 de juliol de 2019, a les 10.30 h al 
Casal de Gent Gran El Remolar (C. Ramón Llull, 12)  
   El sorteo público, se realizará el miércoles día 10 de julio de 2019, a las 10.30 h en el 
Casal de Gent Gran El Remolar (C. Ramón Llull, 12) 
 
2. El nombre total de places a sortejar és de 300. Es reservaran 2 places per cada 50 
places ofertes, per a persones amb discapacitat cognitiva (reserva de 12 places del total). 
      El número total de plazas a sortear es de 300. Se reservarán 2 plazas por cada 50 
plazas ofrecidas, para personas con discapacidad cognitiva (reserva de 12 plazas del 
total). 
 
3. El sorteig es desenvoluparà de la següent manera. Hi haurà dues llistes: 
     El sorteo de desarrollará de la siguiente manera. Habrá dos listas: 
            

1a llista: Sol·licitants que no hagin anat mai o faci més de 5 anys que no han anat a 
l’Estada de vacances. Si hi ha més de 300 sol·licitants en aquesta llista es farà 
un primer i únic sorteig. Si hi ha menys de 300 sol·licitants, entren tots 
directament. 

1a lista: Solicitantes que no han ido nunca o hace más de 5 años que no van a la 
“Estada de vacances”. Si hay más de 300 solicitantes en esta lista se hará un 
primer y único sorteo. Si hay menos de 300 solicitantes, entran todos 
directamente. 
 

2a llista: Sol·licitants que han anat un cop d’Estada de vacances (valorem qui fa més 
temps que no hi ha anat). Si queden places lliures seran els següents a 
sortejar.  

2a lista: Solicitantes que han ido una vez a la “Estada de vacances” (valoramos 
quién hace más tiempo que no ha ido). Si quedan plazas serán los siguientes a 
sortear. 

 
4. Es crearà una llista de reserva que servirà per suplir possibles baixes. 
 Se creará una lista de reserva que servirá para suplir posibles bajas. 
 
5. El sorteig es realitzarà traient un nombre a l'atzar, a partir del qual es realitzarà un 
tall. Es contaran les 300 (288 + reserva de 12) persones consecutives a partir del nombre 
extret i aquestes seran les que tinguin plaça per l'estada. 
 El sorteo se realizará sacando un número al azar, a partir del cual se realizará un corte. 
Se contarán las 300 (288 + reserva de 12) personas consecutivas a partir del número 
extraído y éstas serán las que tengan plaza para la estada. 
 
6. El resultat del sorteig es farà públic mitjançant una llista que s’exposarà als centres 
cívics a partir del divendres 12 de juliol. 
 El resultado del sorteo se hará público mediante una lista que se expondrá en los centros 
cívicos a partir del viernes 12 de julio. 
 
7. La formalització definitiva de les inscripcions de les persones que vagin a l’Estada de 
vacances es portarà a terme del 15 al 31 de juliol, de 9 a 13 h a Cases d'en Puig (Plaça 
de l'Agricultura) i es podrà escollir el torn (mentre hi hagi places). 
La formalización definitiva de las inscripciones de las personas que vayan a la “Estada de 
vacances” se realizará del 15 al 31 de julio de 9 a 13 h en Cases d'en Puig (Plaza de la 
Agricultura) y se podrá escoger el turno (mientras haya plazas). 
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8. Les persones que abans del dia 31 de juliol no hagin confirmat la plaça (presentant el 
rebut de pagament), es donarà per entès que hi renuncien i no tindran dret a cap 
reclamació. 

Las personas que antes del día 31 de julio no hayan confirmado la plaza (presentando el 
recibo del pago), se entenderá que renuncian y no tendrán derecho a ninguna 
reclamación. 
 

 
Per a més informació:  
 

Programa de Lleure de la Gent Gran 
CASES D'EN PUIG (Pl. de l'Agricultura) 

 Tel 93 379 00 50 ext. 5616 
i  

Casal de Gent Gran EL Remolar 
C. Ramon Llull, 12 

Tel. 93 379 00 50 ext. 5573 
 
 
 

 

 

 


