NOTA INFORMATIVA CASAL D'ESTIU 16/05/2019
D'acord amb el Reglament regulador del Casal d'estiu les places del casal d'estiu són
limitades a 60 nens/es per setmana.
Prevaldran les inscripcions dels nens/es empadronats i residents al municipi, els fills/es
de treballadors/res a empreses del municipi, en compliment de la normativa de vetllar
per la conciliació familiar i laboral dels treballadors/es.
Així mateix s’estableix el següent barem de puntuació:
─ Empadronats a Campllong 5 punts
─ Antics participants 1 punt per any (màxim 5 punts)
─ Pares que treballin al municipi de Campllong 1 punt
─ Residents en municipis limítrof amb algun conveni de col·laboració municipal
(Cassà de la Selva) 1 punt
─ Tenir familiars directes (fins a segon grau) residents a Campllong 1 punt
Atès que un cop finalitzat el període de preinscripció en les setmanes de juliol la
demanda és superior a les places ofertes i es poden produir empats en la
puntuació, els criteris de desempat seran els següents:
1. Germans de participants admesos.
2. Major nombre de setmanes sol·licitades
En cas que continuï l'empat entre sol·licitants, es resoldrà mitjançant sorteig públic a
l'Ajuntament de Campllong.
En cas que no es presenti la documentació justificativa requerida a la llista de
preinscripció amb la puntuació provisional publicada el dia 15 de maig no es
tindran en compte els punts al·legats.
FASES POSTERIORS
La llista definitiva d'infants, amb indicació dels admesos i si s'escau, en llista
d'espera es publicarà el dia 22 de maig.
Tot seguit es notificarà a través de correu electrònic el preu públic total per infant del
casal d'estiu. S'haurà de pagar 60 euros en concepte de paga i senyal fins el dia 31 de
maig. La resta s'ha de pagar abans del dia 30 de juny.
Els pagaments s'han de fer transferència bancària al compte de l'Ajuntament que
s'indicarà. Per a una millor identificació de l'ingrés, cal consignar a l'apartat "concepte"
el nom del nen/a i "casal d'estiu".
En cas de no efectuar-se la paga i senyal dins el termini establert, la plaça s'oferirà a la
següent persona en llista d'espera, en cas que n'hi hagi.

Es recorda que els preus públics aprovats per l'Ajuntament de Campllong són els
següents:
PERÍODE
1 setmana (només és
possible fer-la sola en el
mes de setembre)
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
+5 setmanes

PREU PER
SETMANA
60,00

PREU TOTAL

60,00
54,00
45,00
42,00
42,00

120,00
162,00
180,00
210,00

60,00

Servei de menjador:
Fixes
Eventuals de dimarts a divendres
Eventuals dilluns

30 euros / setmana
8 euros / dia
3 euros

Per les inscripcions de places vacants al llarg del període de realització del servei de
casal d'estiu, el pagament del preu s'haurà d'efectuar totalment abans de l'inici de
prestació del servei.

