PROCÉS PARTICIPATIU PER LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL
DE LA LLAR D’INFANTS “EL PATUFET” DE VILOBÍ D’ONYAR.
De conformitat amb l'article 133 de la Llei Estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix amb
caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o avantprojecte de reglament o ordenança,
s'efectuarà una consulta pública, mitjançant el portal web de l'Ajuntament en la qual es
recaptarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma sobre:
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 regulatòries i no regulatòries.
S’inicia el procés participatiu per la modificació del reglament municipal de la
Llar d’Infants “el Patufet” de Vilobí d’Onyar.
El procés de consulta pública estarà obert a la web de l’Ajuntament fins el dia 20 de
maig de 2019, on s’incorpora tota la documentació necessària per consultar la futura
norma.
Les aportacions poden realitzar-se per e-mail a la següent adreça de correu:
ajuntament@vilobidonyar.cat o mitjançant instància en el registre d’entrada de
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Amb posterioritat, es publicarà el text del projecte inicial de l’Ordenança que aprovi el
Ple municipal amb les aportacions ciutadanes que s’hagin inclòs. L’objectiu és
aconseguir un procés participatiu on es puguin considerar totes les aportacions
realitzades.
La finalitat de l’aprovació d’aquesta modificació és modificar alguns aspectes de
l’actual reglament que des de la direcció del centre es consideren necessaris.
El Reglament de Règim Intern (RRI) de la Llar d’Infants és una eina que ha de servir
per regular la vida interna del centre i establir de forma clara i coherent les relacions
entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa. Ha de reflectir
les regles i els drets dels que d’una manera o altra participin en el procés educatiu. A
més, ha d’estructurar normes tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives del
centre i harmonitzar les postures de tots els sectors que hi tenen incidència.
Vilobí d’Onyar, 25 d’abril de 2019
Cristina Mundet i Benito, alcaldessa

