
  

Procediment per sol·licitar la creació d’una llar d’infants de titularitat municipal 
 
 
1. La corporació local ha de trametre al Departament d’Educació una sol·licitud d’autorització per 

crear, mitjançant conveni, una llar d’infants en què s’especifiquin les dades següents: identificació 

del centre, identificació del titular, ubicació del centre i capacitat sol·licitada, especificant el 

nombre d’unitats i places. 

Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent: 

 Acord del Ple municipal o Acord de la Junta de Govern de creació d’una llar 

d’infants/escola bressol de titularitat municipal. 

 Documentació que permeti comprovar el compliment dels requisits mínims dels espais 

del centre i de la normativa vigent en matèria de seguretat, higiene, sanitat, 

habitabilitat, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. La documentació 

gràfica haurà de constar, com a mínim, dels següents plànols: 

o Plànol de situació i emplaçament; 

o Plànols de l’estat actual del conjunt del centre; 

o Plànols de distribució de totes les plantes, acotades, indicant les superfícies 

útils. Cada espai normatiu s’haurà d’identificar amb el nom amb el qual és 

designat per la norma que regula l’ensenyament; 

o Plànols d’alçats i seccions, acotades. 

Els plànols hauran d’estar signats digitalment pel tècnic/a competent i s’hauran de presentar en 

PDF format vectorial per tal que la informació no perdi qualitat i es pugui entendre fàcilment. 

 

2. El Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics comprovarà que la sol·licitud 

compleixi tots els requisits i, si no és així, ho notificarà a la corporació local mitjançant 

comunicació d’EACAT i li requerirà l’esmena de la sol·licitud o l’aportació de la documentació 

pendent. 

3. El Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics sol·licitarà l'informe tècnic al 

Servei de Gestió de Construccions Escolars, en base a la sol·licitud i documentació aportades per 

la corporació local.  

4. El Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics comunicarà a la corporació local 

el resultat de l’informe del Servei de Gestió de Construccions Escolars: 

Si l'informe és desfavorable, s’enviarà a la corporació local un requeriment on se l’informarà de 

les deficiències detectades en el projecte presentat, per tal que les esmenin, i se li adjuntaran els 

plànols degudament diligenciats pel Servei de Gestió de Construccions Escolars. 

Si l'informe és favorable, s’emetrà la Resolució d'aprovació del projecte, signada pel director 

general de Centres Públics, que s’enviarà a la corporació local, acompanyada dels plànols, 



 

degudament diligenciats, amb l'aprovació de projecte. En la notificació d’EACAT en què s’adjunta 

la Resolució que aprova el projecte, s’informarà a la corporació local de la documentació que ha 

de presentar per tal de formalitzar el conveni:  

- Certificat final d'obres, emès per l’empresa que les ha dut a terme. 

- Informe acreditatiu que l'estat i els espais del centre coincideixen amb el projecte aprovat. 

Aquest informe ha de ser emès per un tècnic municipal competent i ha d'indicar 

expressament que l'estat del centre s'adequa al projecte aprovat per Resolució del director 

general de Centres Públics. 

5. Un cop es rebi la documentació de final d’obra per part de la corporació local, se sol·licitarà als 

serveis territorials la documentació següent: 

- Informe de la Secció d’Obres i Manteniment dels Serveis Territorials conforme s’adequa el fi 

d’obres al projecte aprovat. 

- Informe d’Inspecció sobre la titulació acadèmica del professorat i la relació de mobiliari i 

equipaments. 

6. Un cop es disposi dels informes favorables dels serveis territorials, es formalitzarà el text del 

conveni i s’enviarà a la corporació local perquè el signi.  

7. El conveni signat per la corporació local es passarà a signatura del director general de Centres 

Públics i es retornarà a la corporació local, quan estigui signat per ambdues parts. 

8. El conveni es publicarà al DOGC mitjançant resolució del director general de Centres Públics. 


