
 

Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

MODIFICACIÓ  NORMES  REGULADORES  DE  LA  LLAR  D’INFANTS 
MUNICIPAL

“PRIMERA.- 

L’actuació de la Llar d’infants Municipal s’ajustarà als següents principis generals:

“L’acceptació de tots els infants nascuts a l’any anterior a la preinscripció a la Llar 
d’Infants Ninots de Caldes de Malavella, sense fer discriminacions per raó de 
naixement, raça, sexe, religió, ideologia, situació personal o familiar.

En cas de quedar places vacants, s’acceptaran els nens nascuts el primer trimestre 
de l’any de la preinscripció, una vegada hagin complert 1 any d’edat.”

(...)

“NOVENA.-

“La llar d’infants ofereix servei de menjador. Aquest és gestionat per una empresa 
de càtering, la qual s’encarrega d’elaborar els menús mensuals i tot seguit, els fa 
arribar al personal de la llar d’infants per poder informar els pares de la dieta.”

En cas d’existir, el personal del servei de menjador ha de: (....)

“DESENA.-

“El procés de preinscripció i matriculació serà el que estableix la normativa vigent 
del Departament d’Ensenyament.”

El procés de matriculació dels usuaris s’ajustarà als següents tràmits:

1) (...) anunciant-lo a la Llar d’Infants, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i “a la 
web municipal”.

2)  (...) es publicarà a la Llar d’Infants, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i “a 
la web municipal” (...) el  calendari concret de matriculació. “La matriculació 
es realitzarà a l’Ajuntament dins els horaris i calendari que s’estableixi. Per a  
formalitzar la matrícula serà necessari fer efectiu el pagament de la 
corresponent quota de matrícula”. Totes les sol·licituds (...) 

En el procés de matriculació es lliurarà als pares còpia de les normes 
“d’organització i funcionament” de la llar d’infants municipal.
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“ONZENA.-

(...) pels següents criteris prioritaris:

“.a)Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre o proximitat del lloc de 
treball dels pares o tutors.

-Barem domicili habitual alumne: 30 punts.

-Barem adreça lloc de treball pares: 20 punts.

.b)Existència de germans matriculats al centre.

-Barem: 40 punts

.c)Renda anual de la unitat familiar:

-Beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció.

-Barem: 10 punts

.d) Discapacitat de l’alumne, pare o mare o germans (igual o superior al 33%).

-Barem: 10 punts”

A més dels criteris esmentats, s’aplicaran els següents criteris complementaris (...):

“a)Per formar part d’una família nombrosa o família monoparental:

-Barem: 15 punts

b) Pel fet que l’alumne tingui una malaltia crònica:

-Barem: 10 punts

c)Pel fet que pares o germans hagin estat escolaritzats en ensenyaments públics.

-Barem: 5 punts

d) Altres situacions previstes en la norma”

(...) documentació:

-Fotocòpia del llibre de família.

-Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor.
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“-Fotocòpia de la TIS (Targeta d’identificació sanitària)”

(...)

- Còpia del certificat d’empadronament (...) “(l’Ajuntament l’expedeix  
d’ofici).”

“-Per les persones propietàries de l’habitatge de residència: últim rebut de llum.”

“-Per les persones en règim de lloguer de l’habitatge: últim rebut de lloguer i últim 
rebut de llum.”

“-Dades del compte bancari on domiciliar els rebuts mensuals.”

En cas d’haver-hi més sol·licituds que places, la documentació complementària 
seria la següent:

- La proximitat del domicili (...)

- “Certificació del reconeixement de la incapacitat dels pares o tutors.”

- “Carnet de família nombrosa o família monoparental.”

- “Document acreditatiu de la situació d’atur temporal/ beneficiari d’una 
renda mínima d’inserció.”

- Còpia del full de liquidació de l'impost (...)

- “Informe de seguiment per serveis socials.”

- “Acreditar tenir germans escolaritzats en les escoles del municipi, SIN de 
Caldes de Malavella o Institut de Cassà de la Selva.”

- “Informe mèdic on s’indiqui expressament la malaltia crònica de l’alumne.”

“SETZENA.-

L’horari de la Llar d’Infants serà de 2/4 de 9  del matí a les sis de la tarda. L’horari 
escolar serà de 9 a 12 i de 3 a  5 de la tarda.

“De les diferents opcions d’horari a escollir pels pares en la matrícula de l’infant, 
només es permetrà un canvi d’horari escollit durant el curs i per causes 
degudament justificades.

Les opcions d’horari són les següents:

De 8.30 a 12.00 hores – MATÍ

De 8.30 a 15.00 hores – MATÍ + MENJADOR

De 12.00 a 18.00 hores – MENJADOR + TARDA
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De 15.00 a 18.00 hores – TARDA

De 8.30 a 18.00 hores – TOT EL DIA”

Diligència per fer constar que ha estat elevat a definitiu l’acord de modificació de l’Ordenança 
per a l’estalvi d’aigua, i publicada al BOP Girona núm. 123, de 29 de juny de 2016. Certifico . 

La Secretària.
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