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REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
 
(Modificació del Reglament regulador del servei de la llar d’infants municipal aprovat 
pel ple de la corporació inicialment de data 26 de juliol de 2011)  
 
Article 1. 
 
És objecte d’aquest reglament la regulació de la prestació del servei públic municipal 
de guarderia de nens de 0 a 3 anys “espai 0-3”. 
 
Article 2. 
 
L’activitat pròpia del servei de guarderia de nens de 0 a 3 anys “espai 0-3” queda 
assumida per l’Ajuntament de Vilalba Sasserra com a servei propi, prèvia tramitació de 
l’expedient d’establiment oportú i d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local a Catalunya. 
 
Article 3. 
 
El servei municipal de guarderia de nens de 0 a 3 anys espai 0-3 es prestarà en règim 
de lliure concurrència i preferentment per gestió indirecta, sota la forma de concessió 
administrativa. 
 
Article 4. 
 
Les prestacions que es donaran seran les d’atendre i tenir cura dels infants de 4 
mesos a 3 anys a l’edifici de la llar d’infants municipal situat al carrer Indústria 2-4 des 
de les 8 fins a les 18 hores, en les diferents modalitats d’horaris previstes a l’article 6. 
 
Article 5. 
 
Per tal d’accedir a les prestacions esmentades en l’article anterior caldrà haver-se 
inscrit al servei com a usuari. La inscripció es realitzarà en dues fases: la preinscripció 
i la inscripció definitiva. 
 
5.1 Preinscripció: la preinscripció dels nens es realitzarà en les dates que anualment 
es fixin i en el lloc que es determini a l’efecte. 
 
5.2 Documents que cal aportar en el moment de la preinscripció: 

• Full d’inscripció degudament emplenat. 

• Fotocòpia del llibre de família. 

• Fotocòpia del DNI del pare i de la mare, o dels tutors legals. 

• Certificat d’empadronament. 

• Documentació que acrediti circumstàncies que s’al·leguin per obtenir puntuació. 
 
5.3 Criteris de selecció dels alumnes. 
 
Si el nombre de places és igual o superior al de sol·licituds, no caldrà establir un 
barem per aquestes i es consideraran admesos tots els infants. En el cas que el 
nombre de sol·licituds sigui superior al de les places ofertades, aquestes es baremeran 
d’acord amb els criteris previstos legalment per a les escoles bressol. 
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5.4 Un cop valorades les sol·licituds, s’aprovarà la llista d’ admesos, i en el seu cas 
una llista d’espera ordenada. 
 
La formalització de la matrícula comportarà la declaració de coneixement i acatament 
del present Reglament. 
 
Finalment el termini per efectuar la matriculació, si alguna de les persones admeses no 
l’ha formalitzat, la seva plaça s’oferirà a la següent persona de la llista d’espera 
establerta. 
 
5.5 Documentació que cal aportar en el moment de la matrícula: 

• 3 fotografies tipus carnet 

• Fotocòpia del llibre de vacunes degudament firmat pel seu pediatra o segellat 
per un centre de vacunació autoritzat 

• Certificat del pediatra acreditant l’estat de salut del nen/a 

• Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social (del pare o la mare, en la que 
consti el nen (com a beneficiari) 

• Imprès de matriculació 
 

Article 6. 
 
L’espai 0-3 romandrà obert de dilluns a divendres durant els mesos de setembre a 
juliol, ambdós inclosos, de 8 a les 18 hores. 
 
Les modalitats d’horari són les següents: 

• Complert: de 9 a 17 hores 

• Matí: de 9 a 12 hores. 

• Matí-migdia: de 9 a 15 hores 
 
Horari especial(permanències) de 8 a 9 hores i de 17 a 18 hores. 
 
Article 7. 
 
Són drets dels usuaris i dels seus responsables: 

a) Dret a rebre una atenció de qualitat 
b) Dret a no ser descriminats per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió, o 

qualsevol altra condició o circumstància personal o social 
c) Dret a la intimitat, i a la no divulgació de les dades personals que obrin als seus 

expedients o historials 
d) Dret a la informació i al participació 
e) Dret a comptar amb unes instal·lacions segures i higièniques 

 
Article 8. 
 
Són obligacions dels responsables dels usuaris: 

a) Respectar les normes del servei 
b) Respectar les indicacions rebudes pel personal del servei, especialment en 

relació al seu funcionament 
c) Complir les obligacions establertes en la seva condició d’usuaris 
d) Abonar els preus establerts per cadascun dels serveis 
e) Mantenir, en tot moment, la higiene adequada dels nenes i nenes 
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f) No portar el nen/a a l’espai 0-3 en cas que pateixi malalties contagioses 
 
Article 9. 
 
En cas d’incompliment reiterat de les seves obligacions per part de la família (pare, 
mare o tutor), l’Alcalde podrà decidir, previ informe de la direcció de l’espai 0-3 i de la 
Regidoria d’Ensenyament, i audiència de l’interessat, la suspensió del dret d’entrada a 
l’espai 0-3 per un període màxim de 2 mesos. 
 
En cas de reiteració dels incompliments després de la suspensió esmentada, l’usuari 
podrà ser exclòs del gaudiment del servei de forma definitiva per decisió de l’Alcalde 
prèvia tramitació del corresponent expedient i amb l’informe previ de la direcció de 
l’espai 0-3 i la Regidoria d’Ensenyament. 
 
Article 10. 
 
L’Espai 0-3 tindrà personal i estructura organitzativa determinants en el projecte 
d’establiment. 
 
 
 
 
 
 
Joan Pons i Fiori 
L’alcalde 
 
Vilalba Sasserra, 9 de març de 2012 
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