
 

 
 
 
 
 

 
BASES DE SORTEIG PEL FAKALÓ 2016 

 
 

1. El Casal disposa de 100 places per quinzena, i el Campus Esportiu disposa de 165 places 
per quinzena. Cadascuna de les modalitats del FAKALÓ té una reserva de 10 places per 
quinzena, adreçada a infants i joves de Benestar Social. 

 
La distribució de les places es farà de la següent manera: 

 
- 100 places per quinzena de Casal, de les quals es podrà assumir un màxim de 95 

places per quinzena en horari de tot el dia (9h a 17h). 
- 165 places per quinzena de Campus Esportiu, de les quals es podrà assumir un 

màxim de 30 places per quinzena en horari de matí amb menjador (9h a 15h). 
 
Aquesta previsió de distribució de places restarà condicionada a les possibles variants que 
hi puguin haver, podent aquestes ésser acordades amb l’empresa adjudicatària sempre 
que no se superi la despesa màxima del contracte adjudicat, tant pel que fa al Casal com 
al Campus. 

 
2. En el cas que la demanda de places sigui major que l’oferta, és realitzarà un sorteig per 

quinzena, en el que es prioritzaran els infants o joves empadronats al Masnou. D’altra 
banda, els no empadronats al Masnou podran accedir al FAKALÓ si queden places 
vacants. 

 
2.1. El dia 22 d’abril de 2016, a les 12 hores, a la sala polivalent de la Biblioteca 

municipal, es realitzarà el sorteig per formalitzar el nombre de places cobertes al 
FAKALÓ 2016.  

 
2.2. Es col·locaran dins d’una urna 27 paperetes, cada una d’aquestes amb una lletra 

de la “A” a la “Z”, i es procedirà a l’extracció d’una d’aquestes a l’atzar. 
 

2.3. Els primers cognoms que comencin a partir de la lletra escollida, i fins al nombre 
total de places ofertes, quedaran confirmats com a inscrits. Aquesta conformitat de 
plaça serà des del primer infant que se li atorga plaça, acceptant la totalitat de 
setmanes o quinzenes en la modalitat que sol·liciti, avançant la llista i, sempre que 
sigui possible, atorgant la totalitat sol·licitada de setmanes. 

 
a) En el cas que hi hagi menys empadronats al Masnou que no pas el nombre de 

places ofertes, aquests gaudiran d’una plaça en la quinzena o setmana triada 
mentre que es farà el sorteig amb la resta de preinscrits, fins a cobrir el total de 
places ofertades. 

 
b) En el cas que els preinscrits empadronats al Masnou superin el nombre de 

places ofertes, el sorteig es realitzarà en dos llistats (empadronats i no 
empadronats), tenint prioritat la llista d’empadronats al Masnou. 

 
3. Els infants i joves que tinguin plaça atorgada en tindran coneixement mitjançant llistat a la 

pàgina web de l’Ajuntament del Masnou, on hi constaran: dues primeres lletres del primer i 
segon cognom, tres primeres lletres del nom i dos darrers números amb la lletra del DNI del 
pare o mare que gestioni la documentació. 

 
 


