“REGLAMENT REGULADOR DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES
LLARS D’INFANTS MUNICIPALS”.
Article 1. Objecte del Reglament.
És l’objecte d’aquest reglament la regulació de la prestació del servei públic
d’atenció a la petita infància, mitjançant les llars d’infants municipals de
Balaguer.
Article 2. Competència per a l’exercici de l’activitat.
L’activitat d’atenció a la petita infància és assumida per l’Ajuntament de
Balaguer en virtut de les competències que li atribueix l’article 7 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, consagra el principi
d’autonomia local en l’exercici de les seves activitats i serveis i l’article 66.1 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya disposa que els municipis tenen plena
potestat per a la constitució i organització dels serveis de la seva competència.
L’Ajuntament de Balaguer, ha creat l’organisme autònom Institut Municipal
Progrés i Cultural (ImPiC) i, en els seus estatuts, en el seu article 5 a),
estableixen que, entre altres, l’ImPiC té la finalitat de gestionar els serveis i
equipaments de l’Escola Municipal de Música, l’Escola Municipal d’Arts
Plàstiques, la llar d’infants El Patufet i la llar d’infants Els Putxinel·lis, així com
totes aquelles que l’Ajuntament i l’IMPIC creguin oportú.
L’ImPiC, com a entitat local gestora dels esmentats serveis, proposa la
regulació del servei de les llars d’infants municipals, en els termes que
s’expressen en aquest reglament.
Article 3. Prestacions del servei.
Aquest servei educatiu municipal s’adreça a infants I, per això, està organitzat
de manera flexible i ofereix una diversitat de serveis pensats per donar
resposta, en la mesura de les possibilitats, a les necessitats dels infants i del
conjunt de famílies de la població.
Les prestacions que es donaran per mitjà del servei són les següents:
a) Escola Bressol / Llar d’Infants: És el servei principal i la modalitat
educativa formal de primer cicle d’educació infantil que promou una acció
educativa directa adreçada als infants.
Es caracteritza per la tasca social i educadora que realitza, treballant
l’adquisició dels primers aprenentatges, nocions dels hàbits quotidians

d’higiene i alimentació, adquisició d’autonomia, i realitzant també una important
tasca socialitzadora.
Aquesta oferta escolar és de jornada complerta i es complementa amb els
següents serveis:
a.1). Servei d’acollida-matí: Aquest servei consisteix en l’estada al centre
durant l’espai de temps anterior a l’horari marc del matí, de 8:30 a 9 hores.
Aquest servei està adreçat a famílies usuàries de l’escola bressol/llar d’infants
que necessiten ampliar l’ horari de permanència dels seus fills/es al centre.
Aquest servei es converteix en un espai global d’atenció als infants amb un
clima tranquil i segur d’acollida, en el qual estan atesos pels professionals del
centre.
a.2). Servei de menjador: Entre els serveis educatius complementaris que
s’ha d’oferir des de l’escola Bressol/llar d’infants, hi ha d’haver el servei de
menjador per a totes les famílies que ho sol·licitin.
Aquest servei té com a objectiu bàsic l’alimentació de l’infant, però a més a
més, hi intervenen altres factors de socialització, adquisició d’hàbits d’higiene,
de descans, etc. que caldrà tenir en compte.
Els menús s’adaptaran a l’edat dels infants; seran variats, per tal que vagin
descobrint nous gustos i variaran, també, segons l’època de l’any, a fi
d’incorporar-hi productes frescos propis del temps. Es prepararà un menú de
dieta específica pels infants que ho necessitin.
Es tindrà en compte les especificitats dels alumnes de 6 a 15 mesos, respecte
la introducció gradual dels aliments en aquest tram d’edat.
a.3). Servei d’ampliació horària: Aquest servei consisteix en l’estada al
centre durant l’espai de temps comprés entre les 12:30 i les 13:30, per una
banda, i les 17:30 i les 19:00 hores, per una altra.
Aquest servei està adreçat a famílies usuàries de l’escola bressol/llar d’infants
que necessiten ampliar l’ horari de permanència dels seus fills/es al centre.
Aquest servei es converteix en un espai global d’atenció als infants amb un
clima tranquil i segur d’acollida, en el qual estan atesos pels professionals del
centre.
Article 4. Accés al servei municipal.
Per tal d’accedir a les prestacions indicades a l’article anterior, caldrà complir
els requisits de preinscripció i matriculació establerts en cada moment.
El nombre de places ofertades serà l’autoritzat
pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el nombre de grups per edat
s’establirà a criteri de qui gestioni les llars d’infants municipals, d’acord amb la
demanda del servei, en compliment de l’article 15 de la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació en concordància amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol,

pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels
centres.
L’Ajuntament de Balaguer reservarà sis places cada curs per a infants amb
necessitats educatives especials i/o socials i s’atorgaran a proposta de la
valoració elaborada pels tècnics de serveis socials municipals, o per la
regidoria corresponent, d’acord amb l’article 19.2 del Decret 75/2007, de 27 de
març.
Article 5. Renovació de matrícula. S’ha de fer cada curs escolar i requereix
estar al corrent de pagament, omplir un imprès de renovació que facilitarà el
centre i presentar la documentació necessària per formalitzar aquest tràmit.
Article 6. Quotes
Les quotes es determinaran a través de l’ordenança fiscal que s’aprovi a
l’efecte.
Les famílies han de satisfer puntualment la quota que els correspongui en
funció dels serveis que hagin triat. La manca de pagament d’una mensualitat es
considerarà un incompliment de les obligacions per part dels representants dels
usuaris i li serà d’aplicació l’establert en l’article 8 d’aquest reglament regulador
del servei.
Els serveis es pagaran mensualment i, les quotes, es cobraran a través d’un
banc o caixa o per ingrés directe, els cinc primers dies del mes..
Article 7. Assistència.
Quan un infant no pot assistir al servei educatiu en que està inscrit, la família ho
ha de notificar perquè els professionals en coneguin els motius. La falta
d’assistència no justificada durant més de 15 dies naturals pot comportar la
pèrdua de la plaça.
Article 8. Incompliment de les obligacions per part dels representants dels
usuaris.
L’incompliment de no abonar les tarifes establertes per cadascun dels serveis
comportarà la baixa immediata d’aquests. No es podrà reincorporar a aquests
serveis fins que liquidi el pagament de les tarifes pendents, excepte acord
exprés de la Regidoria. Altrament, també caldrà que els usuaris es facin càrrec
de les despeses bancàries que generi la devolució del rebut.
Article 9. Usos externs de les instal·lacions. L’Ajuntament podrà utilitzar,
fora de l’horari educatiu, les instal·lacions objecte del present reglament per a la
realització de les activitats que estimi pertinents.

Article 10. Dret supletori. En tot el que no estigui previst en aquest
Reglament, serà d’aplicació supletòria la normativa estatal, autonòmica i local
corresponent.
Disposició final. Entrada en vigor. El present Reglament, aprovat inicialment
pel Ple de la Corporació, s’exposarà al públic, per un termini de 30 dies,
comptats a partir de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província o
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la presentació
d’al·legacions o suggeriments.
Cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap al·legació o
suggeriment, l’aprovació inicial s’entendrà automàticament com a definitiva, per
així disposar-ho l’acord d’aprovació inicial.

