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<<Fa més de 20 anys que l’Ajuntament de Salt oferta casals municipals durant les 
vacances escolars a l’estiu. Aquest any s’han organitzat 4 casals: un de lleure per a 
infants de 3 a 9 anys, un esportiu per a nens/es de 6 a 14 anys, un de natura per a 
infants de 6 a 12 anys i un de cultura urbana per a joves de 12 a 16 anys.  
 
En total enguany s’ofereixen 592 places, 22 de les quals estan reservades per a 
nens/es amb necessitats educatives especials (NEE) que requereixen un/a monitor/a 
en exclusiva. La despesa d’aquestes places, per tant, és molt més elevada que una 
plaça normal, ja que la ràtio per nen/a és 1/1 i no de 1/10 com en les places ordinàries. 
 
L’objectiu dels Casals municipals és:  
 
1) Oferir a totes les famílies de Salt un casal d’estiu de qualitat que contribueixi a 
la cohesió social del municipi. 
 
L’any 2021, va haver una sol·licitud de 1000 places per una oferta de 500 places. Això 
va provocar que moltes famílies no obtinguessin plaça en els casals municipals d’estiu. 
En un gran número d’aquestes famílies, tots dos tutors legals estan en actiu com a 
treballadors i per tant es dificulta la seva conciliació familiar.  
 
Per tal que el procés d’inscripció sigui el més àgil possible i també per establir 
estratègies que tinguin en compte a totes les tipologies de famílies, i que els casals 
municipals siguin el màxim d’inclusius i universals possible. 
 
És necessari redactar i aprovar unes condicions reguladores que adeqüin els casals 
d’estiu a l’oferta que ofereix l’Ajuntament de Salt. 
 
Vist l’informe de la tècnica de Joventut que motiva la necessitat de l’aprovació de les 
presents condicions reguladores i que s’adjunta a l’expedient.>> 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
<<1r.- APROVAR les CONDICIONS REGULADORES de l’accés als casals d’estiu 
municipals que oferta l’Ajuntament de Salt per a l’any 2022. 
 
Preinscripcions 
 



1. El període de preinscripcions dels casals d’estiu municipals és del 18 al 28 
d’abril. S’ha de fer la preinscripció des de la pàgina web de l’ajuntament 
www.viladesalt.cat. També es dona suport presencial a l’Estació Jove de 
dilluns a divendres de 9h a 14h. 

2. Aquest any s’oferten 4 casals municipals: un de lleure per a infants de 3 a 9 
anys, un esportiu per a nens/es de 6 a 14 anys, un de natura per a infants de 6 
a 12 anys i un de cultura urbana per a joves de 12 a 16 anys. En total són 592 
places. 

3. Si hi ha més demanda que oferta es realitzarà un sorteig el dia 29 d’abril 
4. A partir del 9 de maig, si hi ha places disponibles, es donarà opció d’inscriure’s 

a les persones que estan en llista d’espera. 
5. Un cop esgotada la llista d’espera es reobrirà les preinscripcions als casals 

amb places disponibles fins a esgotar places. 
 

Condicions generals d’inscripció 
 

1. Una inscripció queda formalitzada en el moment en què es fa el pagament 
amb la carta de pagament (codi de barres) o banca en línia. En cas que no es 
faci en el termini establert, es perdrà la plaça automàticament. 

2. Aquest any s’oferten 592 places i es reserven 22 places per a infants amb 
NEE i 61 places gratuïtes per a infants que determinin des dels serveis 
socials. Aquestes 83 places no entren a sorteig. 

3. Les places per a infants amb NEE són per aquells que necessiten un/a 
monitor/a en exclusiva, ràtio 1/1. En aquest cas no entren a sorteig però si 
que realitzen el pagament corresponent. 

4. Es prioritzen les places reservades per a infants amb NEE als nens/es que 
estan empadronats al municipi o que un dels seus tutors legals treballa a Salt. 
S’ha d’acreditar amb el contracte de treball o certificat de l’empresa que es 
treballa a Salt. L’empadronament no cal acreditar-ho perquè l’ajuntament ja 
disposa d’aquesta informació. 

5. Es reserven 61 places gratuïtes i sense sorteig per a infants en situació 
vulnerable que es determini des dels serveis socials del municipi. Per la 
reserva d’aquestes places cal que des del Consorci de Benestar Social  
Gironès-Salt avaluïn i facin els informes pertinents de la situació 
socioeconòmica de les famílies susceptibles d’obtenir una d’aquestes places i 
facin arribar a l’ajuntament, abans del període de preinscripcions, per 
instància un informe amb un llistat d’aquestes famílies. 

6. Es donarà 30 punts a les famílies que els dos tutors legals treballin i 20 punts 
si només treballa un tutor legal de la unitat de convivència. En el cas de 
famílies monoparentals es donarà 30 punts si el/la tutor/a legal, que viu amb 
la persona menor, treballa. 

7. Prèvia comunicació, l’Ajuntament es reserva la possibilitat de suspendre els 
torns o les modalitats horàries que no comptin amb un mínim de 10 
inscripcions. En aquest cas es retornarà el 100% de l'import de les 
inscripcions. 
 

Anul·lacions i devolucions 
 
1. La inscripció queda formalitzada un cop abonat l’import de l’activitat i en cas 

de baixa no es retornarà l’import sinó es considera justificat. 
 

2. Es consideraran baixes i canvis justificats: 
- Si l’Ajuntament suspèn un torn o modalitat horària per manca d’inscripcions. 
- Malaltia de l’infant o jove amb justificant del metge 



-   Canvis d’horaris laborals després de fer la inscripció, amb justificant de 
l’empresa. 

- Canvi de domicili en un altre municipi, amb justificant d’empadronament 
en el nou municipi. 

- Altres motius que l’Ajuntament pugui considerar justificables. 
 

3. Per sol·licitar la devolució de l’import de la matrícula dels casals cal entrar una 
instància electrònica a l’ajuntament, adreçada a l’àrea de Gestió Tributaria 
explicant els motius de la baixa i adjuntar: la còpia de la inscripció al casal, el 
justificant de pagament, els justificants del motiu de la baixa i el certificat de la 
titularitat de la compte on s’ha de fer l’abonament. 
 

2n. PUBLICAR a la pàgina web de https://www.viladesalt.cat/casals-destiu-municipals-
2022/.>> 
 
 
 
Certificat amb signatura electrònica. 
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