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CRITERIS REGULADORS DEL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ DE PLACES 
DELS CASALS ESPORTIUS D’ESTIU  DE LA REGIDORIA D’ESPORTS DE 
L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC ANY 2022  
 
Primer.- OBJECTE 
 
Les presents bases regiran el procediment d’assignació de places dels Casals 
Esportius d’Estiu de la Regidoria  d’Esports de l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac de l’any 2022. 
Amb la voluntat de contribuir, en la mesura de les seves possibilitats, perquè 
el Casal Esportiu sigui un espai integrador i de interrelació social, educativa i 
esportiva i també millorar les condicions en que els infants i adolescents 
d’entorns socioeconòmics més desfavorits passen els mesos d’estiu, 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac aplicarà els criteris següents a les 
preinscripcions: 

a. Reserva del 10% de places a cada torn a infants amb situació social 
desfavorida greu, dites places no entraran a formar part del 
procediment de sorteig.  

b. Reserva de 3 places a cada torn per a infants amb Necessitats 
Educatives Especials i que per facilitar la seva inclusió tinguin necessitat 
d’un monitor de suport (degudament justificat); dites places no 
formaran part del procediment de sorteig general. Només es realitzarà 
sorteig si la demanda es superior al núm. de places ofertades amb 
aquest criteri.  

c. La resta de places entraran en sorteig, si la demanda es superior a 
l'oferta. 

d. A partir de la inscripció del segon germà i següents s’aplicarà un 
descompte del 20% a la quota de menor import.  

 
Segon.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OFERTA 
 
Els Casals Esportius que es duran a terme son: 
 
Dates  1r torn: del 27 de juny al 15 de juliol 
            2n torn: del 18 al 29 de juliol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

CASAL MULTIESPORTIU 
 

PAVELLÓ MUNICIPAL MIQUEL POBLET 
anys de 

naixement 
lloc de l’activitat i places Activitats previstes 

 
▪Pavelló Municipal Miquel 
Poblet         
  Camí de la Font Freda, 3 
  
▪Zona Esportiva Centre  
  C/Bonavista,s/n 
 
▪Escola Reixac  
Instal·lacions esportives 

 
 

de l’any  
2008 al 2011 

 

Places limitades. 
 

 
▪Jocs individuals  
▪Tallers esportius  
▪Habilitats motrius esportives 
▪Curset Natació  
▪Ritmes d’estiu / fitnes 
▪Esports alternatius 
▪Habilitats tècniques esportives  
▪Esports individuals 
▪Iniciació esports amb raqueta 
▪ Activitats amb material alternatiu 
 
 

 
ZONA ESPORTIVA CAN CUIÀS 

anys de 
naixement 

lloc de l’activitat i places Activitats previstes 

 
▪Pista Esportiva Can Cuiàs   
  Zona Esportiva Can Cuiàs 
 

Places limitades. 

 
 
 
 

de l’any  
2008 al 2018 

 
▪Zona Esportiva Centre  
  C/Bonavista, s/n 
 
L’opció de menjador i horaris 
tarda es realitzarà a la Zona 
Esportiva Centre.  
Els alumnes es traslladaran a la 
Zona Esportiva Centre 
acompanyats pel monitoratge,  i 
els pares o tutors hauran de 
recollir-los al finalitzar l’activitat 
en aquesta instal·lació. 

▪Jocs individuals  
▪Tallers esportius  
▪Habilitats motrius esportives 
▪Ritmes d’estiu / fitnes 
▪Esports alternatius 
▪Habilitats tècniques esportives  
▪Esports individuals 
▪Iniciació esports amb raqueta 
▪Activitats amb material alternatiu 
▪Piscina lúdica (2h setmanals) 
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ZONA ESPORTIVA CENTRE 
anys de 

naixement 
lloc de l’activitat i places Activitats previstes 

 
▪Zona Esportiva Centre  
   C/Bonavista,s/n 
▪Escola Reixac  
Instal·lacions esportives  

 
 
 

de l’any 
2012 al 2018 

 
Places limitades. 
 
 

 
▪Jocs individuals  
▪Tallers esportius  
▪Habilitats motrius esportives 
▪Curset Natació  
▪Ritmes d’estiu / fitnes 
▪Esports alternatius 
▪Habilitats tècniques esportives  
▪Esports individuals 
▪Iniciació esports amb raqueta 
▪ Activitats amb material alternatiu 
 
 

CASAL ESPECÍFIC DE  FUTBOL 
 

INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE FUTBOL 
anys de 

naixement 
lloc de l’activitat i places Activitats previstes 

 
▪Instal·lacions municipals de 
Futbol   
 

Places limitades. 

 
 
 
 

de l’any  
2006 al 2016 

 
 ▪Zona Esportiva Centre  

  C/Bonavista, s/n 
 
L’opció de menjador i horaris 
tarda es realitzarà a la Zona 
Esportiva Centre.  
Els alumnes es traslladaran a la 
Zona Esportiva Centre 
acompanyats pel monitoratge,  i 
els pares o tutors hauran de 
recollir-los al finalitzar l’activitat 
en aquesta instal·lació. 

 
▪Sessions d’entrenaments i  
   perfeccionament de les  
   habilitats tàctiques i tècniques de 
   futbol per a jugadors i porters . 
▪Sessions teòriques 
▪Activitats lúdiques i recreatives. 
▪ Piscina lúdica (2h setmanal) 
 
 

 
Notes: 

- Les activitats s’adaptaran en funció de l’edat i del desenvolupament de les 
capacitats de l’ alumne i es podran modificar segons necessitats de 
programació i característiques del grup. 

- Els serveis de menjador i acollida requereixen d’un mínim d’inscrits per a poder 
dur-se a terme. 
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Horaris i preus CASALS ESPORTIUS 2022: 
 
PAVELLÓ MIQUEL POBLET 

 
ZONA ESPORTIVA CENTRE - CAN CUYÀS -  CASAL FUTBOL  

 
Nota.- Bonificació a residents a partir del segon germà inscrit al mateix torn.  
 
 
Tercer.- REQUISITS D’ADMISSIÓ DELS PARTICIPANTS 

 
Caldrà fer una sol·licitud obligatòria per a la participació en el procés 
d’assignació de places als Casals Esportius en el període del 4 de d’abril a les 
9.00h  fins al 8 d’abril a les 14.00 h. S’haurà emplenar un formulari per a la 
sol·licitud de plaça indicant les dades que es demanen. 
 
Telemàtica: Es podran tramitar a traves de la pàgina web de l’Ajuntament 
(www.montcada.cat) o a través de la pàgina web de la Regidora d’Esports 
(www.esportsmontcada.org) on apareixerà un enllaç que redirigirà al 
programa de preinscripcions dels Casals Esportius. de les 9.00h del 4 de 
d’abril fins a les 14.00 h del 8 d’abril. 
 
Presencial: A les oficines de la Regidora d’Esports. en horari  d’atenció al 
públic de les 9.00h del 4 de d’abril fins a les 14.00 h del 8 d’abril.  
 
S’assignarà un número identificatiu per a cada sol·licitud, que cal guardar, ja 
que és el que s’utilitzarà per participar al sorteig de plaça, si escau. 

HORARIS 
27 juny al 15 de 

juliol 18 al 29 de juliol 

 1r Torn Preus 2n Torn Preus  
     
de 9 a 14 h (sense dinar)  168,30  122,40 
de 9 a 15 h (dinar inclòs)  229,50  163,20 
de 9 a 17 h (dinar inclòs)  275,40  193,80 
de 8 a 9 h (acollida)  47,94  35,70 
     

HORARIS 
27 juny al 15 de 

juliol 18 al 29 de juliol 

 1r Torn Preus 2n Torn Preus  
de 9 a 13 h (sense dinar)  122,40  91,80 
de 9 a 15 h (dinar inclòs)  229,50  163,20 
de 9 a 17 h (dinar inclòs)  275,40  193,80 
de 8 a 9 h (acollida)  47,94  35,70 
de 13 a 14 h (ludoteca)  47,94  35,70 
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El fet de fer la sol·licitud no garanteix l’obtenció de plaça, ni l’ordre de 
presentació dóna cap dret preferent a l’assignació de plaça. 
 
Quart.- COMISSIÓ D’ASSIGNACIÓ DE PLACES DELS CASALS 
ESPORTIUS 
 
Components de la comissió: 
 
Presidenta Àrea Social 
Regidor d’Esports 
Coordinador Àrea Social 
Cap d’Esports 
Coordinadors/es dels Casals Esportius 
 
O les persones en qui aquests components deleguin. 
 
Funcions de la comissió: 
 
Revisió de les sol·licituds presentades. 
Elaboració de la llista provisional d’admesos. 
Proposta de resolució de les reclamacions formulades contra la llista 
provisional. Elaboració de la llista definitiva. 
Proposar la realització del sorteig públic, si aquest és necessari. 
 
Cinquè.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE PLACES  
 
La Comissió es reunirà una vegada finalitzat el període per fer la sol·licitud i es 
formalitzarà una llista d’assignació de places dels Casals Esportius creant un 
llistat d’admesos. 
 
Les places s’atorgaran segons puntuació obtinguda sobre els ítems següents: 
 
Puntuació Ítems 

30 Residents a Montcada 
10 Inscriure un germà al mateix torn de casal 
9 Inscripció a dos torns 
8 Inscripció en horari fins les 17h  
7 Inscripció en horari fins les 15h 
6 Inscripció en horari fins les 13h o 14h 
5 Haver participat als Casals esportius l’any anterior (els 

nascuts/des a l’any inicial de la convocatòria se’ls aplicarà 
automàticament els 5 punts)  

4 Acreditar haver participat durant el curs als Jocs Escolars 
Locals (fitxa ) 

3 No resident, acreditar que el pare/mare o tutor treballa a 
Montcada 
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Sisè.- PROCEDIMENT DEL SORTEIG I ASSIGNACIÓ DE PLACES 
 
En cas que es produeixi una demanda superior a l’oferta de places d’algun dels 
Casals Esportius d’estiu es procedirà a efectuar un sorteig de les sol·licituds 
rebudes i empatades a punts. 
 
Per tenir en compte necessitats relatives als apartats a) i b) de l’article primer, 
aquestes s’hauran de fer constar en el moment de la sol·licitud a l’apartat 
d’Observacions i posteriorment s’hauran d’acreditar mitjançant l’informe d’un 
professional. 
Si les sol·licituds presentades superen el número de places ofertades, 
aquestes seran assignades per sorteig. 
 
La celebració del sorteig, entre les sol·licituds que estiguin al mateix tram de 
puntuació, per l’assignació de places per als Casals Esportius d’estiu té com la 
finalitat d’aplicar un element “neutral” per repartir el nombre de places 
existents, davant d’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, si escau, tindrà lloc davant els membres de la Comissió dels Casals 
Esportius de la Regidoria d’Esports  i de la Secretària de l’Ajuntament o 
persona que delegui. 
 
En el cas dels infants d’una mateixa unitat familiar, si un dels infants entra per 
sorteig i la resta queda exclòs, se’ls donarà prioritat a les possibles vacants, 
sempre que l’infant admès hagi fet efectiva la inscripció. 
 
Una vegada finalitzat el període d’inscripció, les places lliures per franges 
d’edat s’oferiran en primer lloc als sol·licitants que hagin quedat exclosos en el 
cas que s’hagi de fer sorteig. (veure calendari) 
 
Finalitzat aquest període, en el cas que quedin places disponibles a alguna 
franja d’edat  aquestes restaran obertes fins omplir el número total que 
s’ofereix.  
 
Setè.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 
 
Una vegada assignada la plaça s’establirà un període per fer la inscripció 
definitiva i el pagament, que es realitzarà a les oficines de la Regidoria 
d’Esports mitjançant targeta de crèdit. 
En el cas que el pagament es realitzi per transferència o ingrés bancari el 
número de compte s’indicarà a l’hora de formalitzar la inscripció i s’haurà de 
presentar el justificant de pagament com a data màxima el dia 9 de maig. 
Per a la formalització de la inscripció definitiva: Obligatòriament s’haurà 
de portar a les oficines de la Regidoria d’Esports la documentació següent: 
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− Full de sol·licitud de plaça amb el número assignat 
− Full d’inscripció omplert i signat pel tutor/s legal del menor  
− Fotocòpia de la fitxa de vacunacions  
− Fotocòpia de la targeta sanitària 

− Fotografia tipus carnet 
− Llibre de família, en el cas de germans 
− Altres documents acreditatius necessaris per a consulta o verificació de 

dades  
− Declaració responsable de coneixement del context de pandèmia, 

complimentada i signada pels tutors legals del menor.  
 
La falsedat a les dades aportades serà motiu d’exclusió automàtica de 
les sol·licituds presentades per a participar a l’adjudicació de les 
places. 
 
Important a tenir en compte en el moment de realitzar la sol·licitud de 
plaça: En el cas que per atorgar les places sigui necessari realitzar sorteig, 
durant el període d’inscripcions no s’admetrà cap modificació que impliqui una 
disminució dels serveis demanats en el moment de la sol·licitud de la plaça, 
perquè atorgaria una puntuació fictícia per ordenar el llistat d’admesos. 
En aquests casos els sol·licitants perdrien l’ordre atorgat i passarien a ser els 
últims del llistat de sol·licitants, per tant hauran de fer la inscripció els dies 10 
i 11 de maig.  
 
Vuitè.- CALENDARI  
 
SOL·LICITUD DE PLAÇA 2022 

Dates Fases 
de les 9.00h del 4 de d’abril fins a 
les 14.00 h del 8 d’abril. 

Via telemàtica 

de les 9.00h del 4 de d’abril fins a 
les 14.00 h del 8 d’abril. 

Presencialment A les oficines de la 
Regidora d’Esports. en horari  
d’atenció al públic.  

12 d’abril  Publicació de llistats provisionals 
d’admesos 

Fins el 19 d’abril a les 19,30 hores Reclamacions 
20 d’abril Resolució de reclamacions 
21 d’abril  Sorteig en cas que sigui necessari 
22 d’abril Llistat definitiu d’admesos 
 
Nota.- Una vegada assignades les places sol·licitades, l’organització es 
reserva el dret de redistribuir el nombre total de places assignades per franges 
d’edat, així com de modificar la ubicació d’algun grup inscrit a la Zona 
Esportiva Centre cap al Pavelló Poblet en el cas de gran demanda. 
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FORMALITZACIÓ DE LA 
INSCRIPCIÓ 
Del 25 d’abril al 5 de maig 
 
Per formalitzar la inscripció s’haurà 
d’aportar obligatòriament tota la 
documentació requerida i haver 
realitzat el pagament com a data 
màxima el 6 de maig. 

Presencial amb cita prèvia  
Oficines de la Regidoria d’Esports.  
Montcada Aqua C/Tarragona, 32 
Tel.  935-650-999 
Horari: matins de dilluns a divendres de 
9.00h a 14.00h i tardes dimarts i dijous 
de 16.00 a 19.30h. 

10 i 11  de maig Inscripcions per als sol·licitants que 
compleixin el requisits, només en el cas 
que s’hagi fet  sorteig i quedin places 
lliures per la no formalització definitiva 
d’alguns admesos,  
Per formalitzar la inscripció s’haurà 
d’aportar obligatòriament tota la 
documentació requerida i realitzar el 
pagament com data màxima el 13 de 
maig. 

A partir del 16 de maig i fins 
completar grups 

Es posaran a disposició les places que 
no hagin estat formalitzades durant els 
períodes anteriors. 

 
 
 
 
 
 
 


