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CARNET ALCARRÀS JOVE 

El Carnet Alcarràs Jove és un servei de l’Ajuntament d’Alcarràs que s’inicia l’any 2020 i té per 

objectiu contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones joves d’Alcarràs a través de 

l’oferiment i la promoció de serveis, propostes i descomptes en diferents àmbits. 

Gestionat per la regidoria de Joventut, el Carnet Alcarràs Jove té per objectiu contribuir en la 

promoció i facilitació dels dos eixos d’actuació del Pla Nacional de la Joventut de Catalunya: 

l’emancipació i la participació juvenil. 

Per tant, el Carnet Alcarràs Jove vol ser una eina útil, pràctica i alhora d’arrelament de les 

persones joves al municipi, promocionant tanmateix, el comerç local i el teixit associatiu. 

 

NORMATIVA COL·LABORADORS  

 

- Ser comerç, empresa, entitat o associació i tenir la ubicació a Alcarràs. 

- Realitzar la sol·licitud per adherir-se al Carnet Alcarràs Jove través de la pàgina web 

www.alcarrasjove.cat.  

- Adquirir el compromís pel compliment de tots els punts detallats en el document del 

conveni. 

- Formalitzar el conveni. 

- Identificar l’establiment com a col·laborador adherit mitjançant l’adhesiu 

proporcionat per l’Ajuntament d’Alcarràs. 

- Comunicar els avantatges econòmics (descomptes/promocions) que s’ofereix, com 

també informar de les seves condicions i/o modificacions. Dites comunicacions cal 

fer-les a través del formulari de la pàgina web o per correu electrònic. 

- El col·laborador ha de garantir les mateixes condicions en la compra d’un 

producte/servei amb aplicació de descompte/promoció del Carnet Alcarràs Jove que 

sense. 

- Aplicar tots els acords presos.  

- Comunicar qualsevol canvi que pugui afectar al desenvolupament correcte del Carnet 

Alcarràs Jove. 

- En cas d’incidència amb la venta de productes i/o serveis caldrà assumir-ne la 

responsabilitat; l’Ajuntament d’Alcarràs, en cap cas assumirà cap responsabilitat.  

 

 

CONTACTE 

Dubtes, incidències, suggeriments, etc. contactar amb la tècnica de Joventut: 

 www.alcarrasjove.cat 

 info@alcarrasjove.cat 

 973 79 57 00 // 973 79 00 04 ext. 157 

 681 65 95 41 

  CCM Lo Casino – C/ Major 84-86 (1a planta) 

http://www.alcarrasjove.cat/
mailto:info@alcarrasjove.cat

