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Consulta pública prèvia

Amb  data  2  d’octubre  de  2016  va  entrar  en  vigor  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article
133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el
procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb
caràcter  previ  a  l’elaboració  de  la  norma,  se  substanciarà  una consulta  pública  a  través
d’aquest portal web,  en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions
més representatives, potencialment afectades per la futura norma.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE CELRÀ

Publicació: 11 de febrer de 2019

Termini de presentació de propostes: Del 12 al 26 de febrer de 2019

El que es pretén amb aquesta modificació del Reglament és el següent:

- Problema que es pretén solucionar:  el Reglament de Règim Intern de l’Escola
Bressol municipal actual està obsolet pel que fa a la composició i funcions de l’equip
directiu  de  l’escola.  A  més a  més,  es  vol  modificar  el  sistema de  selecció  de  les
persones que ocupen els càrrecs directius.

A banda, aquest curs escolar s’ha posat en funcionament una nova aula per nadons a
partir dels 6 mesos d’edat i no es va tenir en compte l’afectació de l’article 35 del
reglament en aquest cas, i cal esmenar-ho.

- Necessitat i oportunitat de la seva aprovació: El curs 2016-2017 es va iniciar un
període de prova amb un model de direcció única pels dos centres de l’escola bressol
municipal, Trapelles i Gínjols, amb un equip directiu format per una directora i dues
coordinadores. Han calgut dos cursos escolars per poder fer una adequada valoració
del funcionament del nou model de direcció. Actualment, el model de direcció única es
valora positivament i cal regular-ne la composició, les funcions i el procés de selecció
de les persones que assumeixen els càrrecs.

A  banda,  es  vol  modificar  l’article  35  que  limita  la  data  de  noves  incorporacions
d’infants durant el curs escolar especificant que en el cas dels nadons, no es vol aplicar
aquesta limitació en el calendari.

- Objectius de la norma: Per una banda vol establir la composició i funcions de l’equip
directiu de l’escola bressol i regular el procés de selecció de les persones que han
d’ocupar els càrrecs.

Per altra, vol establir l’especificitat i excepcionalitat en la regulació de la incorporació
d’infants al grup de nadons al llarg del curs escolar.

- Possibles  solucions  alternatives reguladores  i  no reguladores:  Després  d’un
període de prova en el que s’ha treballat amb el nou model de direcció única, i un cop
es valora que el funcionament actual és positiu i  eficaç, cal  regular la composició,
funcions  i  sistema  de  selecció  de  l’equip  directiu  de  l’escola  bressol.  No  hi  ha
alternatives reguladores en aquest cas.

Així mateix, cal especificar l’excepcionalitat del grup de nadons en  l’article que regula
la incorporació d’infants a l’escola una vegada iniciat el curs.
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