
 

INSCRIPCIONS CASAL D’ESTIU MUNICIPAL 2020 
 
Amb la finalitat de garantir l’accés dels i de les participants al Casal d’estiu municipal, en 
igualtat de condicions i transparència del procés, s’aproven les presents normes d’inscripció. 
 
El Casal d’estiu i totes les activitats que es desenvolupin en aquest, estaran regulades pel 
Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen 
menors de 18 anys. 
 
Aquest estiu 2020, el Casal d’Estiu també estarà regulat per aquelles instruccions, normatives i 
recomanacions marcades per les autoritats competents, en relació a la pandèmia ocasionada 
per la Covid 19 i a les mesures excepcionals de seguretat sanitària. 
 
1. DESCRIPCIÓ 
 
El Casal d’estiu municipal és un servei d’educació en el lleure inclusiu per infants i adolescents 
nascuts entre els anys 2005 i 2016 (ambdós inclosos) que l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
ofereix durant els mesos de juliol i agost. El projecte de Casal d’estiu inclou una reserva de 
places per a infants i adolescents amb discapacitats i/o necessitats d’atenció especial. 
 
El servei de Casal d’estiu 2020 s’ofereix de dilluns a divendres en horari de matí (de 9 a 13h) o 
tarda (de 15 a 19h). Per motius de seguretat sanitària, aquestes dues franges seran excloents, 
no s’ofereix l’opció d’assistir-hi matí i tarda. De forma excepcional, en aquesta edició no 
s’ofereix tampoc el servei d’acollida matinal, ni de migdia-menjador. La franja de la tarda s’ha 
ampliat, passant de 3 a 4h 
 
Els preus públics aprovats pel servei de Casal d’estiu per l’any 2020 són els següents: 
 

Preus Casal d’estiu 2020 Import 

Casal (mig dia) 120,00€ 
10% bonificació a famílies nombroses o monoparentals (categoria general)  
20% bonificació a famílies nombroses o monoparentals (categoria especial)  

Matrícula no retornable 25,00€ 

 
 
2. CRITERIS D’INSCRIPCIÓ 
 
Per a les sol·licituds d’inscripció s’aplicaran els següents criteris, que ordenaran les sol·licituds 
en el cas que la demanda sigui superior a l’oferta de places: 
 

Criteris d’inscripció Punts 

Infants i adolescents empadronats/ades a Malgrat de Mar 40 

Inscripció de més d’una germana o germà 20 

Condició de família nombrosa o monoparental 10 

Condició de família en situació de vulnerabilitat econòmica per la COVID 19 80 

 



 
 
 
Per a totes les inscripcions, en el cas d’infants acollits temporalment, es considerarà el padró 
de la família acollidora, sempre i quan sigui d’un estament oficial. Caldrà acreditar aquesta 
condició documentalment. 
 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar comprovarà les dades d’acreditació d’empadronament, edat i 
de família nombrosa o monoparental mitjançant les plataformes habilitades per les diferents 
administracions públiques. En el cas que la família no autoritzi aquesta consulta, caldrà 
acreditar documentalment la condició. 
 
Per a les sol·licituds d’ajuts econòmics per causes de vulnerabilitat per causa de la  COVID-19, 
cal presentar una sol·licitud d’ajut específica abans del 5 de juny. Més informació a 
www.ajmalgrat.cat 
 
Per acreditar la condició de vulnerabilitat econòmica ocasionada per la COVID-19, 
l’Ajuntament comprovarà les dades facilitades, segons la convocatòria d’ajuts específica 
aprovada i que es pot consultar a www.ajmalgrat.cat. La puntuació en aquest criteri s’obtindrà 
un cop valorada la documentació presentada i l’ajustament d’aquesta als requisits per 
l’obtenció de l’ajut. 
 
L’import dels ajuts atorgats, que podran ser del 40%, 60% o 100%, en funció de la situació 
acreditada, es comunicarà a les famílies beneficiàries. El rebut de pagament de la inscripció ja 
inclourà el descompte per l’ajut. 
 
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat, 
preinscripció o matrícula  que puguin correspondre. 
 
 
 
3. OFERTA DE PLACES 
 
El nombre de places màximes previstes pel Casal d’Estiu 2020 és una oferta inicial, màxima i no 
definitiva. Aquesta  podrà variar en funció de la distribució de les inscripcions en cadascuna de 
les franges i de la normativa actualitzada en relació a la pandèmia per Covid 19. 
 

Oferta de places Generals NEE* 

Juliol matí 190 5 

Juliol tarda 50 2 

Agost matí 90 6 

Agost tarda 30 2 

 
* Places reservades per a infants i adolescents amb discapacitats i/o necessitats educatives i 
d’atenció especial.  
 

http://www.ajmalgrat.cat/


 

L’Ajuntament de Malgrat de Mar podrà establir variacions en funció de les inscripcions, per tal 
de donar cabuda al major nombre de sol·licituds. 
 
4. PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ  
 
El procediment d’inscripció serà únicament telemàtic, mitjançant correu electrònic a 
casal@ajmalgrat.cat 
 
Pas 1. INSCRICPCIÓ:  
 
Cal omplir i signar el full d’inscripció disponible al web www.ajmalgrat.cat, i enviar-lo junt amb 
la targeta sanitària i altra documentació acreditativa per a la baremació, de l’1 al 5 de juny. Els 
documents poden enviar-se escanejats o com a fotografia. 
 
Telèfon d’atenció i suport a les inscripcions: 93.761.43.86 
 
L’Ajuntament de Malgrat enviarà a l’adreça de correu utilitzada per a la inscripció, el resguard 
d’inscripció amb la puntuació obtinguda.  
 
En cas de no rebre el correu electrònic, caldrà posar-se en contacte amb casal@ajmalgrat.cat 
 
El dia 11 de juny es publicarà al web municipal la llista d’admesos ordenada amb les 
puntuacions obtingudes un cop aplicades les puntuacions dels criteris de la baremació. 
 
L’ordre de presentació d’inscripció no dona cap dret preferent a l’assignació de plaça.  
 
 
Pas 2. PAGAMENT:  
 
Entre els dies 11 i 12 de juny, s’enviarà un correu electrònic amb el rebut de pagament, que 
inclourà ja el descompte en funció de l’ajut atorgat. 
 
En cas de no rebre aquests correus electrònics caldrà posar-se en contacte amb 
casal@ajmalgrat.cat 
 
El pagament del rebut es podrà fer fins el dia 15 de juny.  
 
La preinscripció i el pagament dins els terminis establerts són obligatoris per a l’obtenció de 
plaça. 
 
       
 
 
 
 
Malgrat de Mar, 24 de maig de 2020 
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