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Article 1. És objecte d'aquest Reglament la regulació de la prestació del servei públic
de la llar d'infants municipal de l'Ajuntament de Vila-seca.
Article 2. L'activitat pròpia del servei és assumida per l'Ajuntament de Vila-seca en
virtut de les competències que li atribueix l'article 25 i següents de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 66 i següents del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i la normativa sectorial corresponent.
Article 3. El servei municipal de la llar d'infants es prestarà en règim de lliure
concurrència i inicialment de forma indirecta per concessió, mitjançant concurs públic.
La forma de prestació del servei podrà modificar-se de conformitat amb allò que
determina la normativa de règim local.
Article 4. Les prestacions que es donaran mitjançant el servei de llar d'infants són les
següents:
a) Servei de llar d'infants: consisteix en l'atenció educativa i assistencial dels infants de
0 a 3 anys de conformitat amb la normativa sectorial aplicable i amb les
determinacions que s'especifiquen en aquest Reglament i el plec de clàusules de
contractació del servei.
b) Servei de menjador: inclou el dinar en servei de càtering, per als infants usuaris del
servei de la llar d'infants que ho sol·licitin.
c) Espais complementaris: on s'inclouen l'espai d'acollida i permanència o aquells que
en un futur es pugui crear.
Article 5. Per tal d'accedir a les prestacions esmentades en l'article anterior, caldrà
haver emplenat i presentat la sol·licitud corresponent.
La preinscripció dels nens i nenes es realitzarà en les dates que anualment es fixin i en
el lloc que es determini a l'efecte, donant compliment al Decret 75/2007, de 27 de
març, pel qual s'estableix el procediment d’admissió de l'alumnat en centres
d'ensenyament públic o sufragats amb fons públics (DOCG núm. 4852, de 29/3/2007.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Article 6 1.El servei de la Llar d'infants municipal es prestarà en els següents edificis
municipals:
Llar d’infants municipal “Fartets”.- Ubicada al carrer Luis Mariano del nucli de La
Pineda. Disposa de tres aules amb un total de 41 alumnes, d'acord amb la següent
distribució:
- una aula de nadons (de 4 mesos a 1 any), amb 8 infants
- una aula per alumnes d'1 a 2 anys, amb 13 infants
- una aula per alumnes de 2 a 3 anys, amb 20 infants
Llar d’infants municipal “Les Vimeteres”.- Ubicada al carrer Era del Delme, 18, de
Vila-seca. Disposa de sis aules amb un total de 82 alumnes, d'acord amb la següent
distribució:
- dues aules de nadons (de 4 mesos a 1 any), amb 16 infants
- dues aules per alumnes d'1 a 2 anys, amb 26 infants
- dues aules per alumnes de 2 a 3 anys, amb 40 infants
Tot i això la normativa que conté aquest Reglament està pensada per a qualsevol altra
llar d'infants municipal que es pugui crear en el municipi.
Article 7 2 . El curs durarà tot l’any (setembre - agost), podent restar tancada durant
una setmana per Nadal. L’admissió d’alumnes fora del període establert per sol·licitar
plaça, quedarà sotmesa a les vacants existents, d’acord amb les normes que estableix
el Departament d’Ensenyament.
Article 8 3 . L’horari dels centres haurà de cobrir de dilluns a divendres la franja de 8 a
18 hores, d’acord amb la següent distribució:
Horari d’escolarització:

Horari de menjador i
Descans:
Horari d’acollida:

matí, de 9 a 13.00 hores
tarda, de 15 a 17 hores

de 13 a 15 hores
matí, de 8 a 9 hores
Tarda, de 17 a 18 hores

Aquests horaris i serveis podran ser modificats per acord de la Junta de Govern Local,
mitjançant la deguda justificació.
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Article 9. Són obligacions dels responsables dels usuaris:
a) Respectar les normes que s'estableixen en cada un dels serveis educatius
esmentats de la llar d'infants.
b) Respectar les indicacions rebudes del personal adscrit a la llar, en especial en
relació amb el seu funcionament i al comportament vers la resta dels usuaris i els
professionals que atenen el servei, tenint en compte que per la pròpia naturalesa del
servei, els usuaris finals són menors d'edat.
c) Complir les condicions establertes en la seva condició d'usuaris.
d) Abonar les tarifes establertes per a cadascun dels serveis.
e) Tenir cura de les instal·lacions i el material pedagògic del centre.
f) Mantenir, en tot moment, la higiene adequada dels respectius nens i nenes.
g) No portar el nen/a a la llar d'infants en cas que pateixin malalties contagioses.
Article
10.
Són
drets
dels
usuaris
i
dels
seus
responsables:
a) Rebre correcta i continuadament el servei
b) Comptar amb unes instal·lacions segures i higièniques
c) Comptar amb l'atenció de professionals preparats per a prestar el servei
d) Tenir la informació necessària sobre qüestió de tota índole que afectin al
funcionament del servei.
Article 11. En cas que el representant d'un usuari incompleixi les seves obligacions,
l'Ajuntament de Vila-seca, previ informe de la direcció del centre i audiència de
l'interessat, podrà autoritzar la suspensió del dret d'entrada a la llar d'infants i/o la resta
de serveis complementaris per un període màxim de dos mesos.
En cas de nova reiteració dels incompliments després de la suspensió esmentada,
l'usuari podrà ser exclòs del gaudiment del servei de forma definitiva per decisió de la
Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vila-seca, prèvia tramitació del corresponent
expedient sancionador i amb informe previ de la direcció del centre.
Article 12. Pel que fa al personal dels serveis hauran de complir els requisits de
titulació establerts en el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer
cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres, o en el seu cas en la normativa
prevista en cada cas.
Article 13. La llar d'infants garantirà la participació de les famílies de l'alumnat en les
activitats del centre, sens perjudici que es puguin establir mecanismes de col·laboració
que eventualment siguin necessaris per assegurar els sistemes de representació,
organització i participació d'aquest col·lectiu. Les famílies de l'alumnat tenen garantida
la llibertat de reunió i d'associació dins l'àmbit educatiu.
Article 14. En tot el que no sigui previst en aquest Reglament, serà d'aplicació
supletòria la normativa vigent aplicable.
Diligència per fer constar que la modificació de l’article 6 d’aquest Reglament ha estat aprovat
definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vila-seca de 28 de febrer de 2011 i publicat al BOPT núm. 135
de l’11 de juny de 2011 i que la modificació dels articles 7 i 8 d’aquest Reglament ha estat aprovat
definitivament per acord del Ple de l’Ajuntament de Vila-seca del dia 26 d’abril de 2013 i publicat al BOPT
núm. 187 de 12 d’agost de 2013 quedant aprovat definitivament el seu text íntegre.
Ho certifico

Adolf Barceló i Barceló
Secretari General
Vila-seca, 13 d’agost de 2013
Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2013.08.22 11:32:02 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

