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REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL “LA CASA DELS PETITS”
Article 1. Objecte
És objecte d’aquest reglament la regulació del servei municipal “La casa dels petits”, servei
creat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió que va celebrar el dia 25 de maig de 2000.
“La casa dels petits” és un servei de suport a les famílies per desenvolupar les seves funcions
de suport i cura dels infants menors de 3 anys. “La casa dels petits” és un lloc de trobada i
relació per a petits i grans, per oferir atenció als infants que els ajudi a un millor
desenvolupament, a través del joc, amb la relació entre iguals i amb la seva pròpia família. Per
als pares, l’objectiu ès potenciar el vincle familiar, fent adonar les famílies que els progenitors
són els primers i principals educadors dels seus fills i filles.
Es pretén proporcionar habilitats als familiars en la cura dels seus fills i filles, afavorint els
sentiments de confiança envers les pròpies capacitats, al mateix temps que es potencia la
comunicació i les relacions entre mares i pares del grup, enfortint les xarxes de suport entre
les mateixes famílies.
De conformitat amb l’article 159.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es declara expressament que l’activitat de centre
obert “La casa dels petits” resta assumida per l’Ajuntament de Mollet del Vallès com a
pròpia.
Article 2. Destinataris
Tenen dret a gaudir del servei municipal “La casa dels petits” les famílies o aquelles persones
de Mollet del Vallès que tinguin atribuï da la cura legal de nens i nenes de 3 anys d’edat com a
màxim.
Article 3. Forma d’accés
L’accés al servei municipal “La casa dels petits” serà lliure i en condicions d’igualtat per a
totes les famílies.
Les persones que vulguin accedir al servei hauran de presentar una sol·licitud d’accés en el
Registre General d’Entrades de l’Ajuntament. En el cas que el nombre de sol·licituds superi el
de places disponibles, per tal d’establir les persones que gaudiran efectivament del servei
s’aplicaran criteris de prioritat prèviament aprovats per la Comissió de Govern.
Això no obstant, es reserva una tercera part de les places del servei per atendre famílies amb
necessitats socioeducatives específiques, famílies que seran derivades al servei des de l’àmbit
de serveis socials de l’Ajuntament en funció de criteris de prioritat social en relació al nivell
de necessitats de les famílies, criteris que també haurà d’aprovar prèviament la Comissió de
Govern.
Les persones que no siguin admeses en principi per manca de capacitat es relacionaran en una
llista d’espera, per tal de ser cridades quan les disponibilitats del servei ho permetin.
Les famílies interessades podran visitar el servei abans d’inscriure’s, la qual cosa hauran de
concertar amb els responsables del servei.
Article 4. Taxa
Anualment, la corporació establirà mitjançant l’ordenança fiscal corresponent la taxa que
s’haurà de satisfer per poder gaudir del servei. Aquesta taxa ha de preveure imports

diferenciats per als dos tipus d’usuaris possibles del servei: els nens d’edat inferior a 9 mesos,
i els nens d’edat entre 9 mesos i 3 anys.
Article 5. Calendari i horari de funcionament
El servei funcionarà de dilluns a divendres en horaris de matí i tarda. L’horari concret i el
calendari que prevegi els dies en què el servei haurà de romandre tancat amb motiu de les
vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu els fixarà anualment la Comissió de Govern.
Als nens d’edat inferior a 9 mesos se’ls ofereix una sessió setmanal de 2.30 hores, mentre que
als nens d’edat entre 9 mesos i 3 anys se’ls ofereixen dues sessions setmanals de la mateixa
durada.
Article 6. Drets dels usuaris
Es reconeixen els drets següents als usuaris del servei municipal “La casa dels petits”:
- Dret a la intimitat i a la no-divulgació de les dades personals que figurin en els seus
expedients o historials.
- Dret a no ser discriminats en el tractament per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió, o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
- Dret a participar en les activitats que es realitzin, a gaudir de les dependències del servei i,
en definitiva, a tenir un protagonisme real en l’organització de les activitats i en la dinàmica
del servei.
- Dret a la continuï tat en la prestació del servei en les condicions establertes per aquest
Reglament.
- Dret a la tutela de les autoritats públiques per tal de garantir el gaudiment dels drets
establerts.
Article 7. Obligacions dels usuaris
Els usuaris del servei municipal “La casa dels petits” han de respectar les indicacions
següents:
- Els usuaris del servei han de facilitar i respectar la convivència, han de complir aquest
Reglament i han d’abonar la taxa que correspongui.
- Els infants han d’estar sempre acompanyats pels seus progenitors o tutors legals, per la qual
cosa aquests darrers han d’adoptar el compromís de no deixar-los mai sols, en cap moment de
les sessions.
Només en casos excepcionals degudament justificats, l’acompanyant de l’infant podrà ser una
persona diferent als seus progenitors. En aquest supòsit, la persona que acompanyi el nen
haurà d’acreditar el motiu pel qual té cura de l’infant.
- Els usuaris del servei adquireixen el compromís d’assistència i de seguiment dels horaris i
els grups de referència.
Les absències voluntàries o injustificades molt freqüents o l’assistència molt irregular, donarà
lloc a què el servei pugui ser ofertat als sol·licitants en llista d’espera. Prèviament, però,
s’haurà de seguir el procediment establert en l’article següent.
- Atès que en els espais de relació és positiu poder manifestar espontàniament sentiments i
emocions molt íntimes i personals, els usuaris hauran de respectar el caràcter confidencial de
les sessions.
- Els adults responsables dels infants hauran de portar el material necessari per a l’infant
(menjar, bolquers, tovalloletes, biberons, etc.), individualment.
- Es farà un ús adequat de les instal·lacions i serveis de l’equipament, deixant-los en ordre i
nets desprès del seu ús (bany, cuina, jocs, etc.).

- No es permet el consum de begudes alcohòliques, ni és possible de fumar en les
instal·lacions del servei.
Article 8. Incompliment d’obligacions
L’incompliment provat per part dels usuaris de les obligacions esmentades en l’article anterior
pot comportar la suspensió o el cessament de la prestació del servei. La mesura que s’adopti
no tindrà en cap cas caràcter sancionador.
Les persones responsables de la gestió del servei informaran de les circumstàncies del cas a la
regidoria de Serveis Socials, la qual haurà de pronunciar-se sobre la suspensió o cessament en
el termini d’un mes des de la comunicació feta pels responsables del servei. Prèviament a la
resolució, caldrà donar tràmit d’audiència a la persona interessada.

