Ajuntament de St. Boi de Lluçanès
DECRET DE L’ALCALDE 111/2018

Exp: 89/2018

Atès que per decret de l’alcalde de 20 de setembre de 2017, número 75/2017, es
van aprovar i establir unes normes i criteris bàsics de funcionament del servei.
Vista la necessitat, de conformitat amb els usuaris i del propi servei de l’ajuntament,
de procedir a una actualització d’alguns aspectes d’aquesta normativa, atesa la
imminència de l’inici del servei per aquest curs.
Vist i escoltat l’informe de secretaria que consta a l’expedient.
En virtut de les atribucions que tinc conferides

RESOLC:
PRIMER. Aprovar les normes de funcionament de la Ludoteca següents:
“NORMATIVA D’ÚS DE LA LUDOTECA DE SANT BOI DE LLUÇANÈS.
1. La Ludoteca de Sant Boi funciona, d’octubre a juny, els dilluns i dimecres laborables de
16:30h a 18:30h (a l’espai de l’escola bressol El Cargol). A tal fi, es penjarà un calendari per a
informació dels usuaris a les dependències de la ludoteca.
2. Per accedir a la ludoteca s’hi pot anar directament acompanyat fins a trobar el/la
responsable a les 16:50h, o bé avisant per WhatsApp al telèfon 669 40 75 32 –com a màxim,
fins a les 16:00h. Si sorgeixen contingències personals imprevistes i puntuals, es pot avisar
fins a les 16.30h–. D’aquesta manera, el/la responsable ja recollirà directament els infants a
l’Escola CEIP Aurora. Seguidament, es berenarà a la biblioteca i, quan tothom hagi berenat,
s’anirà a la ludoteca.
3. En el cas que s’hagi avisat i finalment l’infant no es quedi a la ludoteca, s’haurà de pagar
igualment l’import de la quota.
4. Per accedir al servei és imprescindible haver portat l’autorització dels pares o tutors
degudament omplerta. En el cas de no tenir l’autorització, no es recollirà cap nen/a a l’escola
ni podrà assistir a la ludoteca.
5. El preu per sessió de ludoteca és de 3,00 € diaris, que es pagaran directament a la ludoteca
quan es vinguin a buscar els nens i nenes.
6. L’edat per poder accedir a la ludoteca és de 3 a 12 anys.
7. El nombre màxim d’usuaris admesos és de 15. En el cas que més nens i nenes també hi
vulguin participar, només podran quedar-s’hi si estan acompanyats del seus pares, tutor legal
o persona major d’edat autoritzada per algun dels primers.
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8. Els pares, tutors o persona en qui deleguin hauran de recollir els infants a les 18:30h al
local de la ludoteca. En el cas d’incompliment de l’horari de recollida en tres ocasions, es
podrà suspendre l’accés de l’usuari a la ludoteca pel temps que l’ajuntament determini.
9. Per raons d’higiene, els infants hauran de descalçar-se, deixant endreçat el calçat. A tal
efecte, es recomana portar uns mitjons de recanvi amb la possibilitat de deixar-los marcats
amb el nom a la ludoteca. També es recomana portar roba còmoda.
10. No està permès que els usuaris portin objectes o joguines pròpies.
11. Els usuaris, pares, tutors o persones delegades hauran de seguir les indicacions del
personal de la ludoteca mentre es trobin a les dependències.
12. Els usuaris vetllaran per l’ordre i endreça d’espais i jocs.”
SEGON. Comunicar aquestes als usuaris de la Ludoteca per mitjà d’un edicte al
tauler electrònic d’anuncis de l’ajuntament, a la web i a les dependències de la
Ludoteca.
Ho mana i signa l’alcalde davant meu el secretari que en dono fe.
L’alcalde

El secretari

Josep M. Masramon Falgueras

Jean-Pierre Baurier Casanovas
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