
VINE AL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENILDE
CASTELLBISBAL I FES-TE EL TEU CARNET!

Castellbisbal Jove
@CBJOVE

Si vols estar al dia de totes les notícies  
i activitats per Joves, segueix-nos a:

I a l’APP Castellbisbal A Prop.

JA TENS 
EL TEU 
CBJOVE

Ves al PIJ 
amb tota la 
documentació

Cal estar 
empadronat/
ada a 
Castellbisbal

Cal tenir
entre 12 i 
29 anys
(edats
incloses)

COM EL PUC OBTENIR?

*En el cas de menors d’edat la butlleta a 
més ha d’anar signada pel pare, mare o 
tutor legal i adjuntar fotocòpia del DNI

CARNET 

CBJOVE
Punt d’Informació Juvenil (PIJ) 

Av. Pau Casals nº16, Els Costals
Tel: (93) 772 11 17

Dilluns, dimarts i dimecres

De l’1 d’octubre al 31 de març: 
17.00 a 20.00 h

De l’1 d’abril al 30 de setembre: 
18.00 a 21.00 h

És una tarjeta personalitzada que t’identifica
com a jove de castellbisbal i amb la qual podràs
gaudir de descomptes a diferents activitats del 

municipi! 



El Departament de Joventut, de
l’Ajuntament de Castellbisbal, posa a
disposició dels joves del municipi,
de 12 a 29 anys, un carnet jove de
descomptes per a les activitats
juvenils, lúdiques, culturals i
esportives del poble. Promovent la
participació activa a les activitats

i evitant  
dificultats

juvenils del poble,  
problemesd’accés per  
socioeconòmiques.

El carnet CBJOVE és gratuït i es
renovarà anualment aportant la
documentació requerida de nou.

Té una validesa d’un any natural, de
l’1 de gener al 31 de desembre de
l’any en curs en el que s’ha tramitat
el carnet.

Informació sobre el tractament de les vostres dades  
personals:
El responsable del tractament de les vostres dades de caràcter  
personal és l’Ajuntament de Castellbisbal amb la finalitat de  
disposar de les dades personals mínimes necessàries (entre  
d'altres: nom i cognoms, adreces personals i números de  
contacte) que permetin l’assentament de la sol·licitud al fitxer  
automatitzat d’Usuaris Serveis Municipals i la seva gestió  
administrativa per part del servei municipal corresponent, així  
com la seva conservació en arxiu públic i doneu el vostre  
consentiment per a poder portar a terme el tractament de les  
dades personals per a les següents finalitats: Enviament  
d’informacions de caràcter juvenil generades per l’Ajuntament  
de Castellbisbal. Es pot consultar la informació completa a  
l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Castellbisbal i  
a la Seu electrònica: https://www.castellbisbal.cat/seu-
electronica/normativa-municipal/3354-proteccio-de-dades/ .

AVANTATGES  I
DESCOMPTES

*per tal de gaudir del descompte a primers d’any s’ha de
presentar el carnet CBJOVErenovat.

Alta

Renovació

Número  
carnet

Carnet jove

Nom i  
cognoms

DNI

Data de  
naixement

Domicili

Telèfon de  
contacte

Correu  
electrònic

Signatura mare, pare o tutor Signatura jove

(menor de 14 anys)

En/Na pare/mare/tutor  

legal, amb DNI núm. (adjunto còpia), 

dono el meu consentiment per a la recollida i  tractament de dades del 

meu fill/la meva filla i l’obtenció del Carnet  CB Jove de l’Ajuntament 

de Castellbisbal, les dades del/la qual es  detallen anteriorment.

BUTLLETA DE SOL·LICITUD DEL CARNET
La persona sol·licitant haurà de signar aquest imprès i retornar-lo
al Punt d’Informació Juvenil

Si no voleu rebre el nostre newsletter digital marqueu  
amb una X

ELS COSTALS
Consulta els diferents 
descomptes en actes i 

espectacles que es 
realitzin a Els Costals 

en el moment 

d’adquirir l’entrada. 

http://www.castellbisbal.cat/seu-

