MEMÒRIA
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA AL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DE LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL “ELS PETITONS”

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació
dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a la redacció
definitiva del projecte de modificació del Reglament, es duu a terme una consulta pública, a
través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Roda de Berà, amb la voluntat de recollir
l’opinió dels ciutadans i/o organitzacions més representatives potencialment afectats per la
futura norma. Amb aquesta iniciativa es vol donar resposta al dret constitucional de
participació ciutadana reconegut en l’art. 105 de la Constitució Espanyola.
Amb aquesta finalitat es formula la present memòria informant sobre els següents aspectes:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

ENTITAT PROPONENT

Ajuntament de Roda de Berà

REGIDORIA DELEGADA

Infància

TIPUS DE NORMA

Reglament Municipal (modificació)

OBJECTE DE REGULACIÓ

Establir el règim jurídic de funcionament del servei
municipal de llar d’infants.

A. PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA
El funcionament de la llar d’infants municipals els Petitons de Roda de Berà es regeix
actualment pel seu reglament de règim intern, quin text complet va ser publicat en el BOP de
Tarragona número 47 de 26 de febrer de 2009. Amb posterioritat, durant l’any 2011, es van
iniciar el tràmits per la seva modificació. No obstant, aquests tràmits finalment es van
suspendre, de forma que encara continua vigent el reglament de 2009.
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Durant tot aquests temps, s’ha aprovat normativa sectorial que incideix en la matèria
regulada pel reglament municipal. Així, cal analitzar el seu ajust al Decret 101/2010, de 3
d’agost d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle d’educació infantil, o a la llei
12/2009, de 10 de juliol, d’educació i el seu desplegament reglamentari. Tanmateix, cal
valorar la incidència que en aquesta normativa pot tenir les exigències que en matèria de
protecció de dades personals incorpora el nou RGPD (UE) 2016/679, de 27 d’abril,
d’aplicació directa.
Tanmateix, el temps transcorregut des de la seva aprovació aconsella a realitzar una revisió
profunda del text del reglament i, fins i tot, la previsió d’aspectes no recollits a la normativa
actual, per tal d’ajustar-ho a les noves necessitats detectades.
B. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
Es fonamenta en la convenient adaptació del reglament al règim de la normativa sectorial
autonòmica que incideix en el seu àmbit de regulació i la necessària revisió atès el temps
transcorregut des de la seva entrada en vigor.

C. OBJECTIUS DE LA NORMA

-

Efectuar una descripció més estructurada dels serveis que s’ofereixen, principals i
complementaris.
Incorporar nous aspectes no previstos com la referència al personal afecte al
funcionament de la llar i les funcions assignades.
Revisar els criteris d’accés de l’alumnat.
Revisió del calendari i els horaris de funcionament.
Revisar el règim de drets i obligacions dels usuaris.
Donar una nova estructura a tota la reglamentació, més coherent amb el nou
contingut de la norma que es proposi.
Adaptació a la normativa sectorial que incideixi en el seu àmbit de regulació.

D. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO REGULADORES
Com sigui que es tracta de modificar una norma reglamentària ja existent, no es contempla
altre solució, reguladora o no reguladora.
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La revisió del reglament té com a objectius:

