BASES DEL SORTEIG PER AL FAKALÓ 2019

1. Les places del Fakaló estan distribuïdes de la manera següent:
-

El Casal Artístic disposa de 100 places per quinzena, amb prioritat per als infants empadronats al
Masnou. D’aquestes places, se’n poden assumir un màxim de 95 per quinzena en horari de 9 a 17
h.

-

El Campus Esportiu disposa de 180 places per quinzena, amb prioritat per als infants i joves
empadronats al Masnou. D’aquestes places, se’n poden assumir un màxim de 50 places per
quinzena en horari de 9 a 15 h.

Cadascuna de les modalitats del FAKALÓ té una reserva de 10 places per quinzena per a infants i joves
de Benestar Social del Masnou.
Aquesta previsió de distribució de places resta condicionada a les possibles variants que hi pugui haver,
i pot ser acordada amb l’empresa adjudicatària sempre que no superi la despesa màxima del contracte
adjudicat, tant pel que fa al Casal Artístic com al Campus Esportiu.
2. En el cas que la demanda de places sigui superior a l’oferta, es realitzarà un sorteig per cada quinzena,
en el qual es prioritzaran els infants i joves empadronats al Masnou.
Els infants i joves no empadronats al Masnou podran accedir al Casal Artístic i al Campus Esportiu
sempre que quedin places vacants.
3. El termini de preinscripció al Casal Artístic i al Campus Esportiu és des del 15 fins fins al 26 d’abril de
2019.
4. El dimarts 30 d’abril es publicarà la llista ordenada de les sol·licituds presentades dins del termini i es
realitzarà de la manera següent:
Tenen prioritat els infants i joves empadronats al Masnou.
Aplicat el primer criteri, les sol·licituds s’ordenaran segons el número atorgat de manera automàtica pel
sistema en la preinscripció i que anirà de menys a més, segons la data i l’hora d’execució del tràmit.

5. El dilluns 6 de maig, a les 14 h, a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal Joan Coromines, tindrà
lloc el sorteig per formalitzar el nombre de places cobertes i dirimir situacions d’empat.
Es col·locaran números del 0 al 9 dins d’una bossa. Es traurà la primera bola de la bossa i el número
que en surti correspondrà a les centenes. Es tornaran a posar totes les boles a la bossa i se n’extraurà
la segona bola, que correspondrà a les desenes. Es procedeix de la mateixa manera per treure la
tercera bola, que correspondrà a les unitats.

6. A partir del número de tres xifres que surti al sorteig i fins al nombre total de places previstes en aquests
serveis, s’ordenaran totes les preinscripcions (Casal i Campus per separat) de manera ascendent. La
llista es publicarà el dimecres 8 de maig a la pàgina web de l’Ajuntament del Masnou i hi constaran tots
els números de les sol·licituds presentades.
7. Del dilluns 13 fins al divendres 24 de maig s’obrirà el termini d’inscripció al FAKALÓ 2019, que es pot
fer a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (carrer de Roger de Flor, 23).

