
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

EXPEDIENT 2018/5117. INFORME SOBRE L’ESTAT ACTUAL DE LES LLARS D’INFANTS 
MUNICIPALS 

Fets

1. L’1 de febrer de 2005, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment la memòria 
justificativa, el projecte d’establiment, el reglament regulador del servei, el reglament 
de règim intern i l’estudi econòmic-financer per a l’obertura i el funcionament de dues 
noves llars d’infants municipals.

2. Transcorregut el termini d’informació públic, aquest acord va esdevenir d’aprovació 
definitiva i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 122, de 28 de maig 
de 2005.

3. Des de l’establiment d’aquest servei, ha funcionament mitjançant gestió indirecta a 
través dels contractes administratius.

4. A dia d’avui, existeixen en el municipi 4 llars d’infants municipals, algunes amb 
contractes administratius a punt de vèncer i d’altres en procés de rescat per part de la 
Corporació.

5. El 7 de març de 2016, el Ple de la Corporació va aprovar una moció per a l’estudi de la 
municipalització dels serveis públics externalitzats de l’Ajuntament de Calafell.

6. Un d’aquests serveis és les llars d’infants, respecte de les quals es considera que podria 
ser més idoni que es gestionessin de forma directa per l’Ajuntament o un dels seus ens. 

7. El 30 de maig de 2018, el decret d’Alcaldia núm. 2443 va acordar incoar expedient per 
a modificar la forma de gestió del servei de llars d’infants del municipi de Calafell, i, 
entre d’altres, requerir a la Regidoria d’Ensenyament perquè en el termini de 10 dies, 
informi sobre l’estat actual de les llars d’infants municipals.
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Anàlisis de la situació actual de les llars d’infants

a) Introducció

Les llars d’infants municipals de Calafell són centres educatius, on s’imparteix el primer 
cicle d’educació infantil, de caràcter no obligatori, adreçat als infants en edats compreses 
entre les 16 setmanes i els 3 anys, tal i com determina el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya.

La seva funció educativa es complementa amb la funció social que fa possible el suport a 
les famílies per tal que aquestes puguin fer compatible la seva vida laboral amb la seva 
vida familiar.

El servei de llars d’infants té com a finalitat proporcionar als infants situacions educatives 
que els permetin tenir un desenvolupament integral, iniciar-los en l’aprenentatge de 
l’autonomia personal i treballar la convivència dins un marc de tolerància i respecte envers 
la llibertat, la personalitat, la raça, el sexe, la cultura i les conviccions de les famílies i els 
infants.

b) Denominació i titularitat

Les Llars d’Infants municipals són centres públics de titularitat de l’Ajuntament de Calafell, 
el qual emet les directrius generals dels centres.

La gestió d’aquest servei és indirecta gestionat per diferents empreses relacionades amb el 
sector on a continuació s’especificaran cadascuna d’elles quan es detalli cada centre 
educatiu.

c) Ubicació, dades registrals i capacitat

Actualment al municipi de Calafell està en funcionament quatre llars d’infants:
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- La llar d’infants El Petit Príncep, ubicada a l’Avinguda Central, 29 i inscrita al registre 
de Centres Educatius del Departament d’’Ensenyament amb el codi 43012344 La 
capacitat màxima autoritzada de la Llar d’Infants El Petit Príncep és la que es 
determina al conveni i addenda subscrits amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i correspon a una capacitat de 61 places autoritzades. 
Actualment hi ha 28 infants matriculats

- La llar d’infants El Petit Trenet, ubicada al carrer Terral de Dalt 1-9 i inscrita al registre 
de Centres Educatius del Departament d’’Ensenyament amb el codi 43010724 La 
capacitat màxima autoritzada de la Llar d’Infants El Petit Trenet és la que es 
determina al conveni i addenda subscrits amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i correspon a una capacitat de 74 places autoritzades. 
Actualment hi ha 74 infants matriculats

- La llar d’infants El Rasclet, ubicada al carrer Repòs 44-46 i inscrita al registre de 
Centres Educatius del Departament d’’Ensenyament amb el codi 3012228. La 
capacitat màxima autoritzada de la Llar d’Infants El Rasclet és la que es determina al 
conveni i addenda subscrits amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i correspon a una capacitat de 74 places autoritzades. Actualment hi ha 74 
infants matriculats

- La llar d’infants Els Terrossets, ubicada al carrer Cosme Mainé, 1 i inscrita al registre 
de Centres Educatius del Departament d’’Ensenyament amb el codi 43010712 La 
capacitat màxima autoritzada de la Llar d’Infants Els Terrossets és la que es determina 
al conveni i addenda subscrits amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya i correspon a una capacitat de 74 places autoritzades. Actualment hi ha 
74 infants matriculats

d) Quotes

Les quotes corresponents als serveis d’assistència, de menjador i d’hores addicionals, així 
com d’altres que puguin derivar-se del servei de llars d’infants quedaran recollides en 
l’ordenança fiscal corresponent (annex).

e) Ràtios i Personal
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Pel que fa a la ràtio d’alumnes per grup es té en compte la que s’estableix a la normativa 
aplicable al primer cicle d’educació infantil (Decret 282/2006 de 4 de juliol) relativa al 
número d’alumnes per unitat escolar: 

Grups d’infants menors d’un any: 8 alumnes 

- Grups d’infants d’un o dos anys: 13 alumnes 

- Grup d’infants de dos a tres anys: 20 alumnes

La composició i el nombre d’alumnes per grup es pot modificar segons les condicions 
específiques del centre o la demanda i les necessitats de matrícula, o també per la 
integració d’infants amb necessitats educatives especials.

A continuació esmentaré el personal que treballen en cadascuna d’elles:

- La llar d’infants El Petit Príncep: 

 Una directora: Graduada en educació infantil

 Una tutora: Graduada en educació infantil

 Una auxiliar: Graduada en educació infantil

 Una auxiliar: Grau universitari d’Educació Infantil

- La llar d’infants El Rasclet: 

 Una directora: Graduada en educació infantil

 Una auxiliar administrativa: Grau Superior Administració i finances.

 5 tutores: Graduades en educació infantil
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 Una auxiliar: Graduada en educació infantil

 Una vetlladora: Grau universitari d’Educació Infantil

- La llar d’infants Els Terrossets: 

 Una director pedagògic: Graduada en educació infantil

 Una auxiliar administrativa: Grau Superior Administració i finances.

 6 tutores: Graduades en educació infantil

 Una persona de neteja.

- La llar d’infants El Petit Trenet: 

 Una directora: Graduada en educació infantil

 Una auxiliar administrativa: Grau Superior Administració i finances.

 5 tutores: Graduades en educació infantil

 1 tutora de suport: puericultura

 Una persona de neteja

f) Horaris

Pel que fa als horaris, les llars d’infants municipals de Calafell prenen com a guia els 
criteris de les llars d’infants públiques que depenen del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.

L’horari d’atenció als infants és de 9 a 12 i de 15 a 17 hores, de dilluns a divendres, llevat 
dels períodes d’inici i de final de curs, que quedaran detallats al Pla Anual de Centre.

g) Serveis
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Les llars d’infants municipals de Calafell oferiran els següents serveis, els quals es duran a 
terme pel personal del centre:

1. Menjador: L’horari de migdia és de 12 a 15 h.

El servei de menjador de les llars d’infants municipals de Calafell s’ofereix amb 
servei de càtering.

A continuació especificaré cada llar amb quina empresa de càtering treballar:

- L
a llar d’infants El Petit Trenet, treballen amb càtering Costa Daurada. Fan 
servir línia calenta i s’ofereixen entre 40 i 50 àpats diaris. Els menús mensuals 
estan adaptats a les edats dels infants, amb opció de triturat i sencer.

- L
a llar d’infants Els Terrossets: treballen amb càtering Casanova

- L
a llar d’infants El Rasclet: treballen amb càtering Anoia, menjador línia 
calenta, cada matí truquen i diuen els menús que es necessiten.

- L
a llar d’infants El Petit Príncep: treballen amb càtering Anoia, menjador línia 
calenta, cada matí truquen i diuen els menús que es necessiten.

2. Acollida: Aquest és un servei que, no té caràcter obligatori. S’oferirà (si és el cas) 
fora de l’horari Aquest és un servei que no té caràcter obligatori. Es fa en horari de 
7’30 a 9’00 h de matí i hi ha d’haver un número mínim d’alumnes. El servei 
d’acollida de la tarda és de 17:00 a 18:00 i també es fa si hi ha un servei mínim.

També s’ofereix acollida de 12 a 13:00h.

Aquest servei es durà a terme pel personal docent del centre i respectarà les 
normes del present reglament.
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h) Manteniment i neteja

Les empreses gestores de les llars d’infants municipals de Calafell tenen per contracte fer 
el manteniment del centre. Cadascuna d’elles treballen amb diferents proveïdors:

- Llar d’Infants El Rasclet: el realitza l’empresa Construcciones i Contratas SEAL, SL, 
així com el pagament dels subministraments d’aigua, electricitat, alarmes, telèfon i 
assegurances obligatòries.

- Llar d’Infants El Petit Príncep: el realitza l’empresa Construcciones i Contratas SEAL, 
SL, així com el pagament dels subministraments d’aigua, electricitat, alarmes, 
telèfon i assegurances obligatòries.

- Llar d’Infants Els Terrossets: el realitza l’empresa Clece manteniment.

- Llar d’Infants El Petit Trenet: l’empresa Pere Tarrés disposa d’un departament de 
manteniment per les escoles bressol que gestiona. S’encarrega de fer visites 
mensuals a l’escola (tant preventives com correctives) i anar solucionant les 
incidències que des de direcció se’ls hi comuniqui. La Fundació Pere Tarrés 
contracta empreses especialitzades per fer les següents tasques:

 Manteniment i reparació de la caldera.

 Anàlisis aigua i control legionel·la.

 Manteniment del pati.

 Pla de control incendis.

 Sistemes elèctrics

 Control de plagues

 Omplir el dipòsit de gas de la caldera
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La neteja dels centres tenen persones contractades o empreses per fer les tasques de 
neteja de l’escola bressol

Quan parlem de manteniment entraria el tema de tractament de legionel·la, revisió de 
calderes, aires condicionats, tractament d’aigües.

Annex: s’adjunta a l’expedient:

- Preus públics.

- Quadres de les diferents llars del personal
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