
CREACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
 
1. ANTECEDENTS 
 
Promoure la creació d’una llar d’infants municipal a Alella és fruit de la inquietud de 
l’equip de govern del municipi davant la inexistència d’un centre públic d’aquestes 
característiques i de la voluntat de crear un espai educatiu que ofereixi a més una 
diversitat de serveis per als infants i les seves famílies. 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Alella, en la sessió celebrada el dia 30 de juny de 2005, va 
aprovar per unanimitat el compromís de dur a terme les actuacions per a la creació de 
60 places previstes al Mapa de llars d’infants de Catalunya 2004-2008, per a infants de 
0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal abans de la fi del curs 2008-2009 
com a pas previ a la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓ SOCIAL 
 
La llar d’infants municipal és un servei educatiu per a la primera infància que neix del 
dret dels infants a l’educació i al desenvolupament integral de la seva personalitat, en 
un ambient adequat a les seves necessitats i en contacte amb altres infants. La funció 
educativa és complementària de l’educació que l’infant rep de la pròpia família i estarà 
dirigida vers l’assoliment del seu desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu, moral i 
social. 

 
Les característiques actuals de la nostra societat canviant fan que, més enllà de la 
tasca educativa dirigida als infants, la llar d’infants esdevingui un entorn amb unes 
característiques properes al marc familiar, amb més flexibilitat quant al temps i la 
forma d'acolliment, i que treballi en col·laboració amb les famílies per intentar donar 
resposta a les necessitats actuals de conciliar vida laboral i familiar. 

 
L’atenció als infants constitueix una obligació ineludible de la societat i, en 
particular, dels poders públics. Alella és un poble amb més de 9.100 habitants que no 
té cap llar d’infants pública, si bé hi ha quatre centres privats. 

 
Segons les dades oficials que consten al padró municipal d’habitants de l’Ajuntament 
d’Alella, fins al mes de febrer de 2006 hi havia un total de 267 infants menors de tres 
anys. Durant el curs 2006/2007 el nombre d’infants escolaritzats en les llars d’infants 
privades del municipi és de 256, un 92.41% sobre l’oferta total de places. 

 



La llar d’infants municipal és un servei educatiu adreçat a infants de 0 a 3 anys i a les 
seves famílies. Integra també l’espai infant i família format pels serveis: espai nadó 
pensat per aquelles persones que acaben de ser pares, i espai de joc adreçat als  pares 
amb infants entre 1 i 3 anys. 

 
Les actuacions del centre es desenvolupen en un context que té com a objectiu, d'una 
banda, facilitar i impulsar el creixement i desenvolupament personal i social dels 
infants i, d'una altra, acompanyar els pares per donar-los suport en la criança dels 
seus fills. 

 
D’altra banda, la llar d’infants municipal pretén donar suport als pares per ajudar-los a 
desenvolupar habilitats personals per a la criança dels seus fills, aclarint-los dubtes, 
qüestions, oferint-los recursos i respostes a les seves inseguretats originades 
majoritàriament per la manca d’experiència, i evitant així el sentiment de soledat i 
aïllament familiar. 

 
L’Ajuntament d’Alella té la voluntat d’oferir un servei als pares per donar-los suport, 
orientació i informació per assumir de forma òptima la nova situació familiar, essent a 
la vegada una manera de detectar i prevenir situacions de risc. 

 
De l’expressat fins ara es desprenen diverses raons que justifiquen la creació d’una  llar 
d’infants municipal i de l’espai infant i família: 

 
a. La voluntat d’assumir l’atenció educativa dels infants de 0 a 3 anys com a un 
dret en una etapa en què l’educació no és obligatòria ni gratuïta. 
 
b. La necessitat social de les famílies treballadores, reflectida en les contínues 
demandes de creació de places que rep i ha rebut l’Ajuntament des de fa anys. 
 
c. La necessitat d’oferir un servei de qualitat, amb garantia de continuïtat i amb 
opcions a ajuts públics de la Generalitat de Catalunya. 
 
d. El creixement actual de la població d’Alella que assegura un potencial prou 
ampli d’usuaris del servei. 

 
Per totes aquestes raons, resta plenament justificat l’establiment de la llar d’infants 
municipal amb els serveis esmentats, d’acord amb les determinacions del projecte 
d’establiment i del Reglament del servei, per tal d’oferir al poble un servei educatiu 
públic de qualitat. 
 
 
3. JUSTIFICACIÓ JURÍDICA 
 
La justificació jurídica bàsica de la creació de la llar d’infants es troba a: 

 



 Article 27 de la Constitució Espanyola (CE), que atorga la responsabilitat als 
poders públics de la garantia fonamental del dret a l’educació en tots els seus 
extrems. 

 
 Article 28 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

(LRBRL) i article 71 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i règim local de Catalunya (TRLMRLC), que inclouen 
expressament l’educació en el llistat de matèries en les quals els municipis poden 
realitzar activitats complementàries de les pròpies de les altres administracions 
públiques.  
 
 La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, d’ensenyament general, amb 

afectacions posteriors. 
 
 La Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat.  

 
La tramitació de l’expedient per a la implantació d’aquest servei s’estableix 
concretament en els articles 159, 160 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
El servei de llar d’infants es regirà per la normativa vigent i la que posteriorment 
aprovin els òrgans competents. 

 
 
4. JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA  Annex I 

 
 

 
Alella, juny de 2006. 
 
 



CREACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS 
 
 

PROJECTE D’ESTABLIMENT DEL SERVEI 
 
 
 

1. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 

 

1.1. Descripció del Servei 

 
La llar d’infants municipal d’Alella és un servei públic adreçat als infants entre els 0 i 
els 3 anys d’edat i a les seves famílies amb els següents serveis: 
 
a. Llar d’infants, destinada a l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys. 

 
b. Menjador i cuina, que inclou dinar i berenar per als infants usuaris del servei 
que ho sol·licitin. 

 
c. Espai infant i família, que inclou l’espai nadó i l’espai de joc, com un servei 
d’atenció i suport de naturalesa social, destinat a infants de 0 a 3 anys i als adults 
que en tenen cura, amb l’objectiu que sigui un espai de socialització i d’intercanvi 
entre infants i adults per a la realització d’activitats de caràcter social i educatiu. 
 
La llar d’infants municipal estarà ubicada a l’edifici emplaçat a l’avinguda del Bosquet, 
núm. 3, i comptarà, com a mínim, amb els següents espais:  
 

 Una aula d’infants menors d’1 any amb els següents espais diferenciats: una 
cambra higiènica que disposi d’un espai canviador integrat, una cambra de 
preparació d’aliments o biberonia i una cambra de descans. 

 
 Una aula d’infants d’1 a 2 anys amb els següents espais diferenciats: una 

cambra higiènica que disposi d’un espai canviador integrat i una cambra de 
descans. 

 
 Dues aules d’infants de 2 a 3 anys amb una cambra higiènica intermitja que 

disposi d’un espai canviador integrat. 
 

 Sala d’usos múltiples 
 



 Aula per a l’espai nadó 
 

 Sala d’educadors 
 

 Despatx de secretaria i direcció 
 

 Cambra higiènica amb vestidor per el personal  
 

 Cuina amb rebost 
 

 Bugaderia 
 

 Magatzem general 
 

 Cambra de cotxets 
 

 Cambra d’instal·lacions 
 

 Cambra de neteja 
 
 
 
1.2. Oferta de places 

 
1.2.1. Llar d’infants municipal 

 
S’ha estimat en 60 el nombre de places que ofereix la llar d’infants. Segons l’espai 
disponible a l’edifici, d’acord amb la normativa vigent i amb les directrius de la 
Comissió Europea (1996), es proposen: 

 
 8 places de lactants (0-1 any) 
 12 de maternal (1-2 anys) 
 40 de jardí d’infants (2-3 anys) 

 
L’organització de les aules es farà d’acord amb les disposicions d’àmbit estatal o 
autonòmic que estiguin vigents en cada moment, i que siguin d’aplicació en aquest 
àmbit educatiu. 
 
 

1.2.2. Servei infant i família (definir els serveis) 
 
El nombre màxim de places que oferirà aquests serveis és el següent: 

 
 Espai nadó: 12 parelles (nadó entre 0 i 1 any i adult responsable) 



 Espai de joc: 2 grups de 15 parelles (infants entre 1 i 3 anys i 
adult responsable)  

 
Per la pròpia dinàmica del servei que comporta la rotació de les famílies, aquesta 
oferta serà flexible al llarg del curs. 

 
 
1.3. Aspectes organitzatius i pedagògics 
 

1.3.1.  Servei global del centre 
 
Els dos serveis -llar d’infants i infant i família- hauran d’elaborar un projecte únic de 
centre que contempli tant els objectius comuns com els específics de cadascun. La 
direcció del centre serà única. 

 
Es constituirà una Comissió de participació, formada pel regidor/a d’Educació, un 
tècnic/a de la regidoria d’Educació, un tècnic/a de la regidoria de Serveis Socials, la 
direcció del centre, el coordinador/a de l’Espai infant i família i un/a representant 
dels pares de la llar d’infants municipal. Aquesta Comissió serà consultiva i vetllarà per 
a la correcta execució del projecte educatiu. 
 
 

1.3.2.  Servei llar d’infants 
 
La concreció de l’ideari, els objectius i les intencions educatives del centre 
s’especificaran en el plec de clàusules corresponents, que haurà d’elaborar 
l’adjudicatari i es concretaran en els documents següents segons les indicacions 
establertes en els citats plecs: projecte educatiu de centre; projecte curricular de 
centre i criteris de funcionament (part de la normativa interna complementària a la 
que s’aporta en l’annex II d’aquest document); pla anual de centre;  memòria 
d’activitats i gestió i pressupost. 

 
Per tal d’accedir a una plaça en el centre, els criteris de preinscripció i matriculació es 
regiran pel que estableixi la normativa que sigui d’aplicació i, si és el cas, per aquells 
criteris complementaris que pugui determinar l’Ajuntament. 

 
El període d’obertura del centre serà des de l’1 de setembre fins el 31 de juliol. Els 
primers tres dies laborals de setembre i els darrers tres dies laborables de juliol seran 
de treball intern de l’equip docent, sense infants. 

 
Pel que fa al calendari, s’atendrà al que cada any determini l’Ajuntament  d’acord amb 
el calendari oficial aprovat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
El calendari s’elaborarà d’acord amb les necessitats de la població i l’Ajuntament 
l’aprovarà anualment abans del mes d’abril. 

 



El centre cobrirà, de dilluns a divendres, la franja des de les 8h fins a les 18h: 
 

De 9 a 12 hores i de 15 a 17 hores, servei d’escolaritat. 
De 12 a 15 hores, franja horària per al  servei de menjador i descans. 
De 8 a 9 hores i de 17 a 18 hores, franges horàries complementàries per a 
aquelles famílies que necessitin aquests serveis. 

 

H.complementària Escolaritat Menjador Escolaritat H.complementària 

 De 8 a 9 h  9 a 12 h 12 a 15 h 15 a 17 h 17 a 18 h 

 

 

Graella horària per al personal docent 

 

HORES DE DEDICACIÓ SETMANAL 

Professional 8 -9h 9-12h 12-15h 15-17h 17-18h Coordinació 

Director/a 

(Mestre/a) 

  5 10  17  

(coordinació pedagògica + gestió) 

Educadora 1 5 15 5 10  3 

Educadora 2  15 5 10 5 3 

Educadora 3 2,5 15 5 10 2,5 3 

Educadora 4 2,5 15 5 10 2,5 3 

Educ. suport 1  15 15 5  3 

 

Caldria  contractar dues  auxiliars de reforç a l’hora del dinar (18,5 h, cadascuna) si la 

demanda de menjador supera el 60% d’infants en cada grup. 

 

 8 -9h 9-12h 12-15h 15-17h 17-18h Coordinació 

Auxiliar 1  2,5 15   1 

Auxiliar 2  2,5 15   1 

 

 
 



Aquesta dotació s’ajusta als requisits mínims establerts en el RD 1004/1991, de 14 de 
juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen 
ensenyaments de règim general no universitaris. Les funcions d’aquest personal 
figuren en l’annex II. 

 
Les famílies hauran de satisfer per a cada tipologia de servei el preu públic que 
anualment estableixi l’Ajuntament. 

 
Per tal que el servei de canguratge1 no sigui utilitzat de manera indiscriminada i sense 
criteris de necessitat, es limita aquest servei a una permanència de l’infant que en cap 
cas serà superior a 8 o 9 hores en còmput total d’estada al centre. Per poder accedir a 
aquest servei caldrà que les famílies acreditin aquesta necessitat (condicions laborals 
o altres qüestions personals susceptibles de ser acreditades degudament) abans de 
l’inici de cada curs de manera general o en el moment en què tinguin la necessitat si 
el curs ja està iniciat.  

 
les famílies hauran de satisfer per a cada tipologia de servei el preu públic que 
anualment estableixi l’Ajuntament. Mensualment s’abonaran al centre els imports 
corresponents a cadascuna de les tipologies de quota en un sol pagament mitjançant 
domiciliació bancària. Tanmateix, l’Ajuntament  aprovarà anualment aquests preus 
públics, d’acord amb els criteris generals d’increment que estableixi anualment. 
 

 
1.3.3. Servei de menjador 
 

El centre disposarà de servei de menjador. El cost d’aquest servei es pagarà al marge 
de les quotes d’escolarització. Els preus corresponents al menjador (dinar i berenar) se 
satisfaran directament i mensualment al centre.  

 
 
1.3.3.1. Funcionament del servei de menjador 
 

El centre disposarà de cuina pròpia, que elaborarà el menú diari adequat a l’edat de 
l’infant i d’acord amb les indicacions i supervisió, quant a dieta i condicions 
sanitàries, dels serveis municipals de sanitat. Mensualment el menú es comunicarà a 
les famílies i a l’Ajuntament. En casos determinats, s’elaboraran dietes especials 
adequades a les necessitats específiques. Quan la situació així ho aconselli i sempre 
de comú acord amb els serveis municipals, es podrà substituir el servei de cuina pròpia 
per la modalitat de adequada càtering. 

 

                                                 
1 Els ingressos que per aquest concepte realitzi l’empresa concessionària s’hauran de destinar íntegrament a 

l’adquisició de material didàctic per al curs següent. Aquest material passarà a formar part de l’inventari del 
centre i, per tant, serà de propietat pública. 



Pel que fa a nadons de 4 a 8 mesos, caldrà que les famílies portin el menjar de casa i 
l’educador/a s’encarregarà de donar-los-hi i tenir-ne cura durant la franja horària de 
menjador i descans. 

 
El personal mínim òptim amb què ha de comptar el servei de menjador és un cuiner/a, 
que tindrà un horari mínim de treball en el centre de cinc hores diàries i una persona 
per realitzar les tasques de neteja. 

 
L’atenció del servei de menjador serà atès pel personal del centre que tindrà cura del 
seu aprofitament i facilitarà informació diària a les famílies sobre el seu 
desenvolupament. 

 
 

1.3.4. Servei infant i família 
 

1.3.4.1. Objectius 
 

Els principals objectius del servei infant i família són: 
 

a. Oferir als infants menors de 3 anys i les seves famílies un espai socialitzador i 
normalitzador, per tal de donar-los suport i ajudar-los a desenvolupar les seves 
funcions parentals. 
 
b. Promoure i participar en projectes transversals d’atenció a famílies amb infants 
petits amb la xarxa educativa, social i sanitària del poble. 

 
 

Aquests objectius es realitzaran a través, com a mínim, dels següents serveis: 
 

a. Espai nadó: programa de suport a la criança dels nadons. Consisteix a facilitar 
als pares espais de trobada, d’intercanvi, i promoure l’ajuda mútua amb motiu de la 
maternitat, per tal d’evitar sentiments de soledat i aïllament familiar, especialment les 
dones, davant la criança dels seus fills. 

 
b. Espai de joc: espai de trobada i de relació destinat a famílies amb infants d’1 a 
3 anys per tal de possibilitar l’intercanvi d’experiències en la criança amb el joc com a 
eina lúdica, de relació i d’aprenentatge. 

 
 

1.3.4.2.  L’accés al Servei infant i família 
 

L’accés al servei infant i família és independent de l’accés al servei de llar d’infants. Es 
realitzarà: 

 
a. Directament a través de les sol·licituds de les famílies interessades. 



 
b. Indirectament, per derivació de les famílies per part dels serveis municipals de 
la xarxa sanitària, educativa o social. Per a aquestes famílies derivades, es reservarà 
un cert nombre de places que es determinarà en la corresponent convocatòria per part 
dels serveis municipals d’acord amb la necessitat. La gestió de la inscripció haurà 
d’estar sempre supervisada pels responsables d’educació i dels serveis socials de 
l’Ajuntament. 
 

 
1.3.4.3. Calendari i horari 
 

El calendari del servei tindrà una durada de 10 mesos a l’any. Les activitats amb 
infants i famílies s’iniciaran el primer dia laborable de la segona quinzena de setembre 
i finalitzaran la segona setmana del mes de juliol. Es reservaran les últimes setmanes 
de juliol i les primeres de setembre per realitzar l’avaluació final del curs i la 
preparació del següent. 
 
En tot cas, abans de l’inici del curs, l’Ajuntament comunicarà a la direcció del centre 
el calendari i les vacances, així com la resta de festivitats que es facin. 
 
Els horaris del servei seran: 

 
 Espai nadó: un matí o tarda a la setmana i durant un màxim de 2h. 
 Espai de joc: 2 sessions de 2h per setmana, matí o tarda. 

 
El personal encarregat podrà estar integrat pels següents professionals: 

 
a. Un/a professional titulat en alguna disciplina de les branques social i/o 
educativa: psicòleg, pedagog, educador social, etc., qui actuarà de referent i vetllarà 
per a l’assoliment dels objectius del servei i la coordinació de tots els espais que 
s’ofereixin. Serà el responsable de garantir la coordinació amb l’àmbit escolar del 
centre. Així mateix, facilitarà un suport especialitzat tant a les famílies com als 
professionals. 

 
b. Un/a professional amb experiència i/o formació en el camp de la dinamització 
comunitària (treballador familiar, social, educador/a social, educació infantil, etc.). 
 
c. Un/a consultor/a amb formació i experiència en el camp de la petita infància. 

 
d. El suport dels professionals dels Serveis Socials municipals que treballen en 
atenció a les famílies. 
 
e. El personal podrà comptar amb el suport d’entitats dedicades a l’atenció de la 
petita infància. 

 



El cost, tant de l’Espai nadó com de l’Espai de joc es pagarà al marge de les quotes 
d’escolarització. Els preus corresponents a cadascun se satisfaran directament al 
centre. Les quotes es pagaran en funció de l’ús dels serveis.  
 
 
1.4. Utilització de les instal·lacions 

 
L’Ajuntament, com a titular del centre, es reserva el dret d’utilització de l’espai fora de 
l’horari educatiu. 
 
 
 
2. FORMA DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ 
 
La forma de gestió de la llar d’infants municipal serà indirecta, mitjançant concessió 
administrativa per concurs en procediment obert. 

 
El servei de menjador també es gestionarà de forma indirecta per la mateixa empresa 
concessionària del servei de la llar d’infants, que podrà subcontractar-lo a una 
empresa especialitzada prèvia autorització expressa de l’Ajuntament. 

 
El Servei infant i família també es gestionarà de forma indirecta per la mateixa 
empresa concessionària del servei de la llar d’infants.   

 
L’Ajuntament, juntament amb l’empresa concessionària del servei de la llar d’infants 
municipal, acordaran la forma de participació de les famílies de l’alumnat en les 
activitats que el centre porti a terme i la seva gestió, sempre d’acord amb la normativa 
aplicable.  

 
 
 

3. OBRES, BÉNS I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES 
 

Per a la prestació del servei serà necessari disposar de l’edifici ubicat a l’avinguda del 
Bosquet, núm. 3, de propietat municipal. Els béns mobles i immobles s’adscriuran al 
servei que es crea. 
 
Les obres d’adequació de l’edifici s’ajustaran als requisits mínims establerts per la 
normativa vigent.  

 
El programa funcional s’agruparà en una edificació longitudinal amb espais amb 
porxos als extrems. Interiorment es disposarà d’una zona d’accés confrontant amb 
l’espai polivalent, que també farà funcions de distribució de les aules. La llar d’infants 
disposarà, com a mínim, dels espais específics que s’indiquen en el punt 1.1.  
 



Tots aquests espais s’equiparan amb la infrastructura necessària d’acord amb la 
normativa d’aplicació, segons el projecte executiu. 
 
Totes aquestes obres d’adequació aniran a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Tant el mobiliari com l’equipament del centre, com tots els recursos materials, són 
condicionadors de l’aprenentatge, i és per aquesta raó que cal tenir presents 
característiques òptimes a exigir a aquests tipus de materials: 
 
 Físiques: lleuger, segur, resistent, econòmic i higiènic. 
 Pedagògiques: autosuficient, polivalent, apilable i conjuntable. 

 
Tal i com s’explicita en l’apartat corresponent, l’Ajuntament es farà càrrec de 
l’equipament inicial del centre. Per a la seva selecció es comptarà amb la col·laboració 
de l’empresa que sigui concessionària del servei de la llar d’infants municipal. 
 
El material didàctic s’adquirirà a partir del segon curs per l’empresa concessionària del 
servei i haurà de comptar amb el vistiplau de l’Ajuntament pel que fa a la seva 
coherència, amb les següents observacions: 
 
a. El material didàctic és una font d’aprenentatge i la seva selecció requereix un 
procés atent als objectius que es pretenen. És per això que el material ha de ser 
adequat, per tal que es possibilitin i facilitin les activitats que portin a la consecució 
dels objectius pretesos. 
 
b. Els materials han de ser suficients, amb unes característiques intrínseques que 
els dotin de valor per si mateixos. 
 
c. D’altres característiques bàsiques a tenir presents són les següents: adaptar-se 
a la diversitat de l’alumnat incloure realisme, contextualització i un cert nivell de 
dificultat que permeti la reflexió i la recerca; ser flexibles i estar oberts a la 
reestructuració. 

 
 
 
4. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER Annex I  

 
 
 

5. RÈGIM ESTATUTARI DE LES PERSONES USUÀRIES 
 
 

L’Ajuntament vetllarà pel respecte dels drets dels infants reconegut a les lleis, i 
especialment, pels següents: 
 



a. Dret a rebre una educació de qualitat ajustada i en les condicions a allò que 
preveu la normativa aplicable. 
 
b. Dret a la intimitat, i a la no divulgació de les dades personals que constin als 
expedients o historials dels infants. 
 
c. Dret a no ser discriminats en el tractament per raó de naixença, raça, sexe, 
religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
 
Les obligacions de les persones usuàries seran les previstes en el Reglament del servei. 

 
 
Alella, juny de 2006 

 



 
 

REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS 
 
 

CAPÍTOL 1. NATURALESA I FINALITATS 
 
 

Art. 1. És objecte d’aquest Reglament la regulació de la prestació del servei públic 
municipal de llar d’infants i del servei infant i família. 

 
 

Art.2. L’activitat pròpia dels serveis resta assumida per L’Ajuntament  com a serveis 
propi, prèvia tramitació de l’expedient del seu establiment i d’acord amb l’article 25 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 66 i 
71 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. 

 
 

Art. 3. El servei municipal de la llar d’infants i del servei infant i família es prestarà en 
règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió indirecta i s’adjudicarà 
mitjançant concurs en procediment obert, per a la seva concessió durant 3 anys, 
prorrogables anualment fins a un màxim de 5. 

 
 

Art. 4. Les prestacions que es donaran a través dels serveis seran les pròpies d’una llar 
d’infants, és a dir, d’estada d’infants de 0 a 3 anys d’edat, durant les hores en què el 
centre resti obert, així com l’atenció educativa apropiada a infants d’aquesta edat, 
d’acord amb la normativa aplicable i amb les determinacions que en cada cas 
s’especifiqui. Les prestacions esmentades es prestaran tenint presents les limitacions 
d’espai, personal i materials de què es disposi, sense que hi hagi cap dret subjectiu a 
participar en totes i cadascuna de les activitats organitzades. 
 
 
Art. 5. Per tal d’accedir a les prestacions esmentades en l’article anterior, caldrà haver 
tramitat la preinscripció i la matrícula definitiva en el centre, dins els terminis, forma 
i criteris de la normativa aplicable. 

 
 

Art. 6. Pel que fa al calendari, s’atendrà al que cada any determini l’Ajuntament 
d’acord amb el calendari oficial aprovat pel Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya. El calendari s’elaborarà d’acord amb les necessitats de la població a 
proposta de la Comissió de participació i serà aprovat per l’Ajuntament, anualment, 
abans del mes d’abril del curs anterior. L’horari del centre cobrirà de dilluns a 
divendres la franja des de les 8h fins a les 18h.  



 
L’horari de permanència al centre per part dels infants serà de 9h a 17h amb caràcter 
obligatori. S’establiran dues franges d’una hora (de 8h a 9h i de 17h a 18h) de 
caràcter voluntari. 
 
El personal educador haurà d’atendre l’horari i les jornades laborals que figuren en el 
projecte d’establiment del servei. 

 
 

Art. 7.  Són obligacions de les famílies (mares, pares o tutors/es legals) dels infants 
matriculats en el centre: 
 

a. Respectar i acomplir la normativa interna de la llar d’infants municipal. 
 

b. Respectar les indicacions rebudes pel personal del centre, especialment 
en relació al seu funcionament. 

 
c. Complir les obligacions establertes en la seva condició d’usuaris. 

 
d. Abonar puntualment els imports establerts per a cadascun dels serveis. 

 
e. Mantenir, en tot moment, la higiene adequada i necessària dels seus 
fills. 

 
f. No portar l’infant al entre en cas que pateixi alguna malaltia 
contagiosa. En aquest cas, la família haurà de comunicar aquest fet a la 
direcció del centre. 
 
 

Art. 8. En cas d’incompliment reiterat de les seves obligacions per part de la família, 
l’alcalde podrà resoldre, previ informe de la direcció del centre i audiència de la 
persona interessada, la suspensió del dret d’entrada al centre durant un període màxim 
de 2 mesos. En cas de reiteració dels incompliments després de la suspensió 
esmentada, l’infant podrà ser exclòs del gaudiment del servei de forma definitiva per 
resolució de l’alcalde i prèvia tramitació de l’oportú expedient i amb informe previ de 
la direcció del centre educatiu. 
 
 
Art. 9. La llar d’infants estarà dirigida per un coordinador/a del qual dependrà tot el 
personal educador. Sense prejudici de les facultats que corresponen a l’Ajuntament 
d’Alella com a titular del centre, el director/a tindrà les funcions bàsiques que figuren 
en l’annex II. 

 
 



Art. 10. La llar d’infants garantirà la participació de les famílies de l’alumnat en les 
activitats del centre, sense 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. 
 
 
Art. 11. En tot el que no està previst en aquest Reglament, serà d’aplicació supletòria 
la normativa vigent aplicable. 
 
 
 
Alella, juny de 2006 
 



 
 
 

ANNEX II 
 
 

A. FUNCIONS DEL COORDINADOR DEL CENTRE 
 
 

1. Relacions institucionals 
 

a. Representar el centre en les seves relacions amb altres institucions públiques i 
privades i, especialment, amb l’Ajuntament, la Delegació Territorial del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el CRP, l’EAP del 
Maresme i els centres docents d’Alella.  

 
b. Representar el centre en activitats formatives o informatives (jornades, 

trobades, congressos, etc.) que puguin celebrar-se amb participació del centre. 
 
 

2. Relacions externes. 
 

Coordinar, amb el vistiplau de l’Ajuntament, la rebuda i les activitats de persones 
visitants d’universitats o centres educatius dins de programes comuns o a sol·licitud 
de centres educatius públics o privats. 

 
 

3. Formació permanent 
 

a. Presentar a l’Ajuntament, abans de l’inici de cada curs i inclòs en el Pla anual 
del centre, el Pla de formació permanent global per a la llar d’infants. 

 
b. Programar i coordinar les reunions pedagògiques del centre. 

 
c. Potenciar la publicació d’experiències pedagògiques. 

 
 

4. Programació, seguiment i avaluació. 
 

a. Presentar a l’Ajuntament el Projecte educatiu de centre. 
 

b. Presentar a l’Ajuntament el Projecte curricular de centre. 
 

c. Presentar a l’Ajuntament, abans de l’inici de cada curs, el Pla anual de centre. 
 



d. Elaborar els informes i les memòries anuals, juntament amb l’equip docent, per 
a la seva presentació a l’Ajuntament. 

 
e. Establir els mecanismes de col·laboració permanent amb l’equip d’educadors. 

 
 

5. Gestió, direcció i organització dels recursos humans i materials. 
 

a. Presidir el claustre. 
 
b. Exercir les facultats de direcció de l’equip d’educadors i coordinar-les amb el 

personal de cuina i neteja. 
 
c. Assumir la coordinació dels serveis complementaris. 

 
d. Coordinar la gestió i la coordinació amb les famílies i els grups d’infants 

 
e. Gestionar el pressupost del centre i rendir comptes, trimestralment, a 

l’Ajuntament. 
 

f. Determinar i proposar a l’Ajuntament les actuacions necessàries per al correcte 
manteniment de l’edifici. 

 
g. Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions que es realitzin al centre. 

 
h. Visar les certificacions i els documents acadèmics del centre. 

 
i. Resoldre les possibles incidències que sorgeixin en el centre. 

 
j. Vetllar per a l’adequació dels recursos humans a les necessitats del centre. 

 
k. Executar els acords presos amb l’Ajuntament. 
 
l. Coordinar-se amb altres professionals externs als serveis. 

 
 

6.  Coordinació de les activitats educatives. 
 

a. Vetllar pel compliment de les disposicions normatives que afectin el centre, 
dels objectius del seu projecte educatiu i dels acords amb el claustre i amb la 
regidoria d’Educació de l’Ajuntament. 

 
b. Coordinar l’equip del centre i presidir les sessions de treball. 

 



c. Vetllar per la qualitat de l’activitat educativa que realitza cadascun dels grups 
classe. 

 
d. Vetllar per la relació amb les famílies dels infants. 

 
e. Vetllar per l’adquisició i el manteniment del material didàctic. 

 
f. Coordinar l’organització de l’horari dels grups classe. 

 
g. Coordinar la confecció dels informes individuals dels infants. 

 
h. Coordinar la confecció dels informes de les activitats docents dels grups classe. 

 
i. Exercir les funcions de tutoria d’alumnat en pràctiques. 

 
j. Qualsevol altra funció que, en l’àmbit acadèmic, la normativa vigent atribueixi 

a la direcció i coordinació pedagògica de centres docents. 
 
 

B. FUNCIONS DE L’EQUIP DOCENT 
 

a. Atendre i educar els infants del centre. 
 
b. Elaborar el Projecte educatiu de centre i el Reglament de règim interior. 

 
c. Elaborar el Projecte curricular, el Pla anual i la Memòria de centre.  

 
d. Col·laborar amb la direcció del centre en la fixació dels criteris de la seva 

organització interna (distribució de metres, de grups, utilització racional de 
l’espai escolar, selecció de material i equipament didàctic, etc.). 

 
e. Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació 

pedagògiques. 
 

f. Col·laborar amb l’Ajuntament en tasques de recerca i de formació. 
 

g. Constituir comissions de treball de caràcter temporal o permanent per 
desenvolupar millor les seves funcions. 

 
h. Responsabilitzar-se del grup de classe del qual es comparteix la tutoria i 

assegurar una atenció individualitzada a les famílies de l’alumnat del grup. 
 

i. Adequar el Projecte curricular la programació de cada grup d’edat al grup del 
qual se n’és corresponsable. 

 



j. Avaluar periòdicament els resultats educatius del treball realitzat. 
 

k. Participar activament en activitats de formació continuada. 
 

l. Atendre l’horari de dinar i de descans com a una franja horària no distinta de 
la resta del temps pel que fa a la importància educativa d’aquestes situacions 
de vida i aprenentatge. 

 
m. Qualsevol altra funció similar de l’àmbit educatiu que li sigui assignada per la 

direcció del centre. 
 
 
 

C. FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ 
 

Les funcions de la Comissió de Participació tenen caràcter consultiu i són: 
 
a. Vetllar pel compliment de les normes generals sobre l’alumnat i la seva 

admissió. 
 

b. Participar en l’aplicació de la línia pedagògica global del centre, d’acord amb 
l’Ajuntament, i les directrius per a les activitats complementàries i/o 
extraescolars. 

 
c. Proposar la realització d’activitats complementàries i/o extraescolars. 
 
d. Establir, amb el vistiplau de l’Ajuntament, relacions de col·laboració amb 

altres centres, entitats o institucions amb finalitats educatives i culturals. 
 
e. Atendre les demandes i millores suggerides pels usuaris dels serveis en 

referència al manteniment i funcionament de l’equipament. 

 

Alella, juny de 2006 

 



PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

CREACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE LLAR D’INFANTS 

 
Vistos la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de Reglament 
del servei relatius a l'expedient per a l'establiment del servei públic municipal de llar 
d’infants,  incoat per Decret de l’Alcaldia núm. 126/06, de 2 de febrer; 
 
Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei 
públic de llar d’infants  assumit per l'Ajuntament;  
 
Atès  que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala 
l'article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals;  
 
Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la 
iniciativa esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de 
trenta dies, prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del 

AS, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:  RO  
 

PRIMER.-  Prendre en consideració l'establiment del servei públic municipal de 
llar d’infants, sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el 
projecte de Reglament del servei adjunts.  
 

SEGON.-  Sotmetre a informació pública l'expedient per un termini de trenta 
dies, a comptar des de la darrera publicació del corresponent anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, així com disposar-ne 
l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament, a efectes de presentació d'al·legacions i 
suggeriments.  
 
 

Alella, 26 juny de 2006. 
 

L’alcalde, 
 
 
 
 
 
 

Andreu Francisco i Roger 
 


	CREACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS
	MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

	 CREACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS
	PROJECTE D’ESTABLIMENT DEL SERVEI
	1. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
	1.1. Descripció del Servei

	De 12 a 15 hores, franja horària per al  servei de menjador i descans.
	De 8 a 9 hores i de 17 a 18 hores, franges horàries complementàries per a aquelles famílies que necessitin aquests serveis.
	REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS
	CAPÍTOL 1. NATURALESA I FINALITATS
	 
	ANNEX II
	A. FUNCIONS DEL COORDINADOR DEL CENTRE
	B. FUNCIONS DE L’EQUIP DOCENT
	C. FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ


	Alella, juny de 2006
	 PROPOSTA DE L’ALCALDIA
	CREACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE LLAR D’INFANTS



