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ANNEX 1 

CONTINGUT DE LA PRESTACIÓ PEL PROGRAMA D’ACTIVITATS ESPORTIVES 
i DE LLEURE (CASAL D’ESTIU 2022) DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE 
MALAVELLA 2022. 

L’oferta del casal d’estiu 2022 consta d’un total de places distribuïdes per modalitats i setmanes 
durant el mes de juny, juliol i agost. Compta amb una àmplia oferta d’activitats esportives i de 
lleure per a infants d’1 a 12 anys amb diverses modalitats i serveis complementaris (veure relació 
i oferta de places del casals d’estiu 2022). 

Les diferents activitats es portaran a terme de dilluns a divendres en la franja horària de 8h a 
17.30h a les instal·lacions municipals de Caldes de Malavella; pavelló, polivalent, pistes de 
tennis, camp de futbol, piscina municipal, Escola La Benaula i Llar d’infants. 

 

1.-Destinataris del Servei: 

1. Nens i nenes d’1 a 12 anys, ambdós inclosos majoritàriament  empadronats i residents a 
Caldes de Malavella. Les activitats s’organitzaran per grups d’edats.  

2. Excepcionalment s’admetran infants que no estiguin empadronats/residents al municipi, si 
es dóna algun dels següents supòsits: 
a) Si estan acollits o al càrrec d’algun adult empadronat i/o resident al municipi per causes 

justificades i acreditades documentalment. 
b) Si pare, mare o tutor treballa al municipi de Caldes de Malavella. 
c) Si un cop finalitzat el període d’inscripcions, queden places vacants en el grup d’edat i 

torn sol·licitat. 

2. Relació i oferta de places del casals d’estiu 2022. 

2.1. Les activitats del PROGRAMA D’ACTIVITATS ESPORTIVES i DE LLEURE que 
s’ofereixen són:  
1. MATINS de JOCS i ESPORTS (zona esportiva).  

Adreçat a nens/es de P3 a 6è de primària. Per aquest estiu del 27 de juny al 31 d’agost.  
2. ESTADES ESPORTIVES (zona esportiva) 

Adreçat a nens/es de 1r a 6è de primària. Per aquest estiu del 27 de juny a 29 de juliol. 
3. CASALET D’ESTIU (llar d’infants):  

Adreçat a nens/es de P1 i P2. Per aquest estiu del 18 de juliol al 31 d’agost. 
4. CURSETS DE NATACIÓ (piscina municipal):  Adreçat a nens/es de P3 a 3r de primària. 

Per aquest estiu del 4 al 29 de juliol. 
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2.2. Oferta de places per estiu 2022. 

2.2.1.-MATINS DE JOCS I ESPORTS*: Nens/es de P3 a 6è de primària.  

Del 27 al 30 JUNY 
MODALITAT HORARI OFERTA 

MÍNIMA 
OFERTA 
MÀXIMA 

ACOLLIDA De 8 a 9 h 10 30 
MATI De 9 a 13 h 40 80 

MENJADOR De 13 a 15 h 10 30 
TARDA De 15 a 17 h 10 30 

 
De l’1 al 29 JULIOL 
MODALITAT HORARI OFERTA 

MÍNIMA 
OFERTA 
MÀXIMA 

ACOLLIDA De 8 a 9 h 20 50 
MATI De 9 a 13 h 60 120 

MENJADOR De 13 a 15 h 20 60 
TARDA De 15 a 17 h 20 40 

 
Del 2 al 31 AGOST  
MODALITAT HORARI OFERTA 

MÍNIMA 
OFERTA 
MÀXIMA 

MATI De 9 a 13 h 20 50 
MENJADOR De 13 a 15 h 10 30 

 
2.2.2-ESTADES ESPORTIVES. Nen/es de 1er a 6è de primària. 
 
Del 1 al 29 JULIOL 
MODALITAT HORARI OFERTA 

MÍNIMA 
OFERTA 
MÀXIMA 

MATI De 9 a 13 h 60 110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona) 

 

 

 

2.2.3.-CASALET D’ESTIU A LA LLAR D’INFANTS: Nens/nenes de P1 i P2.  
 
Del 18 al 29 JULIOL 
MODALITAT HORARI OFERTA 

MÍNIMA 
OFERTA MÀXIMA 

ACOLLIDA De 8.30 a 9 h 8 16 
MATI De 9 a 13 h 8 32 

MENJADOR De 13 a 15 h 8 16 
 
Del 2 al 31 D’AGOST 
MODALITAT HORARI OFERTA 

MÍNIMA 
OFERTA MÀXIMA 

MATI De 9 a 13 h 8 16 
MENJADOR De 13 a 15 h 8 16 

 
 
2.2.4.-CURSOS  DE NATACIÓ:  
Adreçat a nens/es nascuts/des P3 a 3r primària, ambdós inclosos.  
 
Del 4 al 29 JULIOL 

MODALITAT HORARI 
 

OFERTA 
MÍNIMA 

OFERTA  
MÀXIMA 

 
Infants  

nascuts l’ any 2018 
Dilluns, dimecres i divendres  

de 15.30 a 16.10 h 
4 12 

Infants  
nascuts l’ any 2017 

Dilluns, dimecres i divendres  
de 16.15 a 16.55 h 

6 12 

Infants  
nascuts l’ any 2016. 

Dimarts i dijous  
de 16.20 a 17.20 h 

6 12 

Infants  
nascuts l’ any 2015 

Dimarts i dijous  
de 15.15 a 16.15 h 

6 8 

Infants  
nascuts els anys 2013/ 

2014 

Dimarts i dijous  
de 15.15 a 16.15 h 

6 8 
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2.2.5.-Infants amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (N.E.S.E.) 
 
Del  27 a 29 JUNY 
MODALITAT HORARI OFERTA MÀXIMA 

MATI De 9 a 13 h 2 
 
De l’1 al 29 de JULIOL 
MODALITAT HORARI OFERTA MÀXIMA 

MATI De 9 a 13 h 2 
 
Del 2 a 31 d’AGOST 
MODALITAT HORARI OFERTA MÀXIMA 

MATI De 9 a 13 h 1 
 

La Regidoria d’Esports i l’adjudicatari, establiran les condicions  de la prestació dels servei i en 
particular l’equilibri econòmic del contracte , atenent sempre a criteris de racionalitat, estalvi, i 
composició dels grups del programa d’activitats esportives i de lleure d’estiu amb el llistat 
definitiu d’admesos del programa de CASAL d’estiu 2022. 
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ANNEX 2 

SISTEMA D’ASSIGNACIÓ DE PLACES AL PROGRAMA D’ACTIVITATS 
ESPORTIVES i DE LLEURE 2022. 

1.-Requisits 

Els requisits per poder accedir a una plaça són:  

1. Realitzar la preinscripció del 16 al 20 de maig de forma telemàtica, utilitzant el formulari 
de preinscripció de les activitats esportives i de lleure 2022. 

2. Formalitzar la inscripció del 23 a 31 de maig, retornant la documentació sol·licitada i el 
resguard de pagament com a molt tard el al 31 de maig per correu electrònic a 
eem@caldesdemalavella.cat 

2. Procediment de preinscripció  

2.1. Sol·licituds de preinscripció.  

Les sol·licituds de preinscripció hauran de contenir necessàriament les següents dades:  

 El nom i cognoms de l’infant participant. 
 Data de naixement. 
 Curs escolar que està realitzant. 
 Telèfon i/o mòbil pares/mares/tutors. 
 Adreça electrònica pares/mares/tutors. 
 Modalitat del casal sol·licitat. 
 Setmanes sol·licitades. 
 Identificació de les Necessitats Específiques de Suport Educatiu.  

2.2.Formularis de sol·licitud de la preinscripció. 

La preinscripció es realitzarà mitjançant el formulari online que proposarà l’empresa 
adjudicatària del servei.  

Les persones que desitgin realitzar la pre-inscripcions de forma presencials ho podran fer a 
l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OAC) de l’Ajuntament de Caldes de Malavella. 
Utilitzant els ordinadors que hi ha a disposició del públic. No es validaran, en cap cas, les 
preinscripcions fetes a mà i que no s’hagin registrat mitjançant el formulari online.  

2.3. Requisits a complir a la preinscripció amb formularis. 

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i modalitat, on consti una única 
activitat (casal) i les setmanes sol·licitades.  
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El número d’identificació de la preinscripció és el que es farà servir en cas de ser necessari 
establir un sorteig per assignar places si la demanda d’aquestes és superior a l’oferta municipal. 

En cas de rebre més d’una sol·licitud per infant es tindrà en compte sempre l’última pre-
inscripció.  

2.4. Motius d’exclusió de sol·licituds per participar en l’adjudicació de places o sorteig, si 
s’escau: 

Són motius d’exclusió:  

 No tenir l’edat corresponent per participar a l’activitat. 
 Que la sol·licitud no estigui degudament omplerta. 
 Presentació de sol·licituds fora de termini. 
 En cas de duplicitat de sol·licituds amb la mateixa modalitat i serveis, s’admetrà únicament 

l’última presentada i se n’exclourà la resta . 

3. Procediment d’assignació de places.  

Dins del termini màxim de la setmana posterior a la preinscripció es reunirà la Comissió de Casals 
d’Estiu.  

La Comissió de Casals d’Estiu Municipal resoldrà les sol·licituds i proposarà la llista definitiva 
d’admesos i si s’escau la llista de peticions que entraran al sorteig de places per assignar les 
places restants als casals d’estiu municipal. 

Tenen preferència els infants empadronats i residents a Caldes de Malavella. 

En les peticions de setmanes, i/o serveis complementaris,  que la demanda és superior a l’oferta 
els es donarà prioritat a aquelles pre-inscripcions que sol·licitin: 

1. Mes sencer, per davant de les de tres setmanes consecutives o dos setmanes consecutives. 
2. Tres setmanes, per davant de dos setmanes consecutives o una setmana. 
3. Dos setmanes, per davant d’una setmana. 
4. Tenen prioritat pels serveis complementaris d’acollida, menjador i tardes les inscripcions de 

mes sencer. Després els de tres setmanes i per l’últim els de dos setmanes (preval sempre el 
criteri de setmanes consecutives). 

4. Comissió de Casals d’Estiu.  

La Comissió de Casals d’Estiu Municipal està formada per:  

1. Regidor delegat d’esports. 
2. Tècnic municipal d’esports. 
3. Responsable de l’empresa adjudicatària del servei. 
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Les funcions principals de la Comissió Municipal de Casals d’Estiu són:  

1. Revisió de les sol·licituds de preinscripció.  
2. Elaboració de la llista provisional d’admesos i llista d’espera. 
3. Proposta de resolució de les sol·licituds formulades de la llista d’espera. Si escau es farà 

sorteig de les modalitats i serveis sol·licitats d’identificació de la preinscripció assignat que 
servirà per prendre part en el sorteig així com la data, hora i lloc on es realitzarà el sorteig.  

4. Elaboració de la llista admesos definitiva.  

5. Procediment del sorteig en cas que la demanda superi l’oferta.  

1. La celebració del sorteig per a l’assignació de places per als casals d’estiu municipals 2022 a 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella, té la finalitat d’aplicar un element "neutral" per repartir 
el nombre de places existents, davant un possible escenari d’una major demanda que oferta. 
L’objectiu és assegurar la màxima igualtat d’oportunitats en l’obtenció de places. El sorteig 
tindrà lloc davant els membres de la Comissió de Casal d’Estiu Municipal a les dependències 
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella. Per poder participar en el sorteig, cal constar en la 
llista d’espera de les modalitats i/o serveis sol·licitats a la preinscripció. 

2. El sorteig es farà a criteri de l'opció triada pel participant, fins a anar completant el nombre 
de places vacants de cada casal d’estiu, modalitat, servei i setmanes. En el supòsit que durant 
el procés, no hi hagués cap plaça vacant al casal indicat a la sol·licitud, l’infant passaria a 
formar part de la llista d’espera del casal d’estiu demanat i modalitat, i es continuaria amb el 
següent modalitat i/o servei. Aquest procés s'anirà repetint fins a esgotar totes les places 
disponibles. Una vegada fet el sorteig, es comunicarà als interessats el període d’inscripció 
definitiu amb la plaça assignada, distribuïts per grups i modalitats.  

La Comissió de Casals d’Estiu Municipal es reserva el dret de resoldre de manera que consideri 
més adient qualsevol circumstància no prevista a les bases.  

Totes les preinscripcions que no s’han formalitzat en el període d’inscripció quedaran sense 
efecte i hauran de sol·licitar l’admissió fora de termini. 

Les sol·licituds d’inscripció fora de termini estaran subjectes a les places lliures. 

6. Llista provisional d’admesos. 

Una vegada elaborada la llista provisional d’admesos aquesta serà comunicada als interessats/des 
a fi de formalitzar la inscripció la setmana del 23 a 31 de maig. La formalització de la inscripció 
es realitzarà via email utilitzant els formularis d’inscripció i pagament que rebran els interessats.   

A les llistes provisionals d’admesos constaran les següents dades:  

 Número d’identificació de la sol·licitud de preinscripció.  
 Nom i cognoms de l’infant.  
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 Modalitat del Casal inscrit.   
 Import a pagar. 

7. Formulació de reclamacions contra la llista provisional d’admesos i llista d’espera.  

Es podran formular reclamacions contra la comunicació d’admesos i llista d’espera dins del 
termini màxim de dos dies des del dia de la comunicació als interessats. Les reclamacions 
s’hauran de presentar per escrit mitjançant instància presentada davant el Registre General 
d’Entrada a l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OAC).  

8. Inscripcions PROGRAMA D’ACTIVITATS ESPORTIVES i DE LLEURE 2022. 

Per a formalitzar la inscripció i consolidar la plaça s’ha de retornar la documentació sol·licitada 
i el resguard de pagament com a molt tard el 31 de maig per correu electrònic a 
eem@caldesdemalavella.cat 

L'assignació efectiva de les places es farà una vegada validada la documentació en el moment de 
la inscripció i el pagament integra de la modalitat i  de les setmanes inscrites. 

En el moment de formalitzar-la no s’acceptaran canvis en l’activitat, modalitats i/o serveis que 
difereixen de la preinscripció realitzada. Únicament si hi ha serveis complementaris i modalitats 
lliures, es podrà ampliar la inscripció. 

Una vegada finalitzat el termini d’inscripció, si escau, es procedirà a gestionar la llista d’espera 
sempre seguint el rigorós ordre correlatiu de sol·licitud.  

Després del període d’inscripció i gestionar la llista d’espera, es podrà sol·licitar les modalitats 
i/o serveis que disposin de places vacants mitjançant correu electrònic a l’adreça del 
eem@caldesdemalavella.cat 

9. Infants amb necessitats específiques de suport educatiu: 

Una de les finalitats bàsiques del projecte de casals d’estiu municipal és treballar per la inclusió 
d’infants amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (per discapacitats intel·lectuals, 
físiques i/o sensorials i per dificultats socioeducatives). Hi ha una comissió de professionals que 
treballa per acordar, coordinar, aplicar i vetllar per les mesures d’integració dels infants 
proposats. La distribució i nombre definitiu de places assignades per a cada grup i casal 
s’efectuarà en funció de la demanda, però mai superarà els nivells que garanteixin la qualitat del 
servei.  

La admissió màxima pels Matins de Jocs i Esports, no superarà en cap cas la contractació de 2 
vetlladors/es. 
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10.Solicitud de beca a Serveis Socials per les activitats esportives i de lleure 2022. 

Per ajuts socials cal realitzar la preinscripció del 16 al 20 de maig i  contactar amb Serveis Socials 
del 23/05 al 06/06 al telèfon. 972.47.04.04. Per valorar cada cas, cal adjuntar el resguard de la 
preinscripció a la documentació que sol·licita Serveis Socials. 

11. Devolució de quotes d’inscripció. 

Únicament es podran retornar les quotes d’inscripció i es procedirà a la devolució de l’import, 
prèvia sol·licitud de l’interessat en el cas que: 
 

1. Sempre que es justifiqui amb certificats mèdics i/o ingressos hospitalaris de l’infant que 
per malaltia i/o intervenció quirúrgica li hagi impedit assistir a les activitats durant un 
període mínim dues setmanes seguides. 

2. Suspensió de l’activitat  del PROGRAMA D’ACTIVITATS ESPORTIVES i DE 
LLEURE 2022. 

Per tramitar la devolució s’haurà de presentar per escrit una sol·licitud de devolució a l’Oficina 
Municipal d’Atenció al Públic (OAC) i aportar la documentació justificativa corresponent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


