
Consulta pública prèvia sobre el projecte de creaci ó del 
reglament: Normativa d’organització i funcionament de les 
Escoles Bressol Municipals. 

 
De conformitat amb el previst en l'article 133.1 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 l'elaboració del projecte de creació del reglament: Normativa 
d’organització i funcionament de l’Escola Bressol municipal L’Espurna, es duu a terme 
una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Pallejà, amb l’objectiu 
de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment 
afectades per la futura norma sobre:  
a) Antecedents  
b) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.  
c) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació. 
d) Els objectius de la norma.  
e) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries  
 
a) ANTECEDENTS  
 L’Ajuntament de Pallejà no disposa de les Normes d’organització i 

funcionament de les llars d’infants públiques 
 

b) PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA  
 La creació d’aquest reglament de les escoles bressol es fa amb l’objecte de 

regular totes les fases i situacions en que es troba l’escola bressol, des dels 
principis generals que conformen l’actuació i la metodologia que utilitzen i es 
declara el projecte educatiu d’aquestes escoles com a marc general de 
referència de la seva actuació, les tres funcions bàsiques: la funció educativa, 
la funció social i la funció sanitària, l’organització i el funcionament, les funcions 
de tot el seu personal i regular totes les instàncies d’organització interna de 
l’escola i  els aspectes laborals específics així com els aspectes de reciclatge 
professional i de formació permanent.  

 
c) NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ  

Resulta necessari adoptar el Reglament general d’organització i funcionament 
de les escoles bressol públiques de Pallejà  i la definició dels serveis.  
 

d)  OBJECTIUS DE LA NORMA  
- Definir els principis generals que conformen l’actuació de les Escoles 

Bressol Municipals i la metodologia que utilitzen i es declara el projecte 
educatiu d’aquestes escoles com a marc general de referència de la seva 
actuació. 

- Definir les tres funcions bàsiques de les Escoles Bressol Municipals: la 
funció educativa, la funció social i la funció sanitària. 

- Regular l’organització i el funcionament de les Escoles Bressol Municipals, 
- descriure les funcions de tot el seu personal i regular totes les instàncies 

d’organització interna de l’escola 
- Definir els aspectes laborals específics de les Escoles Bressol Municipals 

així com els aspectes de reciclatge professional i de formació permanent.  
 

d) POSSIBLES ACTUACIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES O NO 
REGULATÒRIES.  
Es considera adequada i necessària l’aprovació de les Normes d’organització i 
funcionament  de les escoles bressol públiques de Pallejà, en els aspectes 



esmentats, sense que hi hagi possibles actuacions alternatives. Els ciutadans, 
organitzacions i associacions que així ho considerin podran presentar opinions, 
suggeriments i aportacions durant el termini de 15 dies a comptar des de 
l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la 
seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, mitjançant:  
 

Presencialment: 
 

Podeu trobar el Registre General d’Entrada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Pallejà. Carrer del Sol, 1. Telèfon 93 663 00 00. 

Internet: 
 

Si es vol sol·licitar a través d'Internet ho podeu fer a través del registre electrònic que 
tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pallejà, però és necessari que la 
persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de 
Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. 
Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són 
vàlids. Amb l'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, 
associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions 
públiques i per fer-ho cal disposar d'un certificat electrònic de l'entitat. 
Electrònicament a la web de tràmits: https://palleja.eadministracio.cat/info.0 

 
 


