
Reglaments Municipals 
any 2019

REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DEL RÈGIM 
DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE OBERT “LÚDIK”

ÍNDEX

Article 1. Objecte, àmbit d’aplicació i normativa

1.1 Objecte
1.2 Àmbit d'aplicació
1.3 Normativa

Article 2. Òrgans

Article 3. Funcions

3.1 Funcions dels Educadors/es i/o Directors
3.2 Funcions del Monitor/a de temps lliure
3.3 Funcions del personal en pràctiques
3.4 Reunions

Article 4. Organització de l’acció educativa

4.1 Normes relatives a les eines metodològiques
4.2 Normes d’horari
4.3 Normes de programació d’activitats

Article 5. Normes específiques

5.1 Normes específiques sobre els menors
5.1.1 Tipologia dels menors que poden accedir al servei.
5.1.2 Criteris d'admissió i baixa
5.1.3 Drets dels nens
5.1.4 Deures dels nens

5.2 Normes específiques sobre les famílies
5.2.1 Drets de les famílies
5.2.2 Deures de les famílies

5.3 Normes específiques sobre el personal educatiu
5.3.1 Drets dels educadors/es
5.3.2 Deures dels educadors/es i dels monitors/es.

5.4 Normes específiques sobre l’espai educatiu del centre, mobiliari i material
5.4.1 Normes sobre la utilització dels espais i material del centre
5.4.2 Normes d'ús i conservació

Article 6. Incompliment dels deures de convivència en el Centre

6.1 Respostes educatives davant diferents tipus de faltes
6.2 Mesures educatives per a cada tipus de falta

Article 7. Règim econòmic 

Article 8. Protocol d'actuació en cas de no recollida del menor en l'hora prevista

Reglament municipal regulador del règim de funcionament del centre obert “Lúdik” Pàg. 1/10



Reglaments Municipals 
any 2019

Article 1. Objecte, àmbit d’aplicació i normativa

1.1 Objecte

Els centres oberts són serveis diürns, d’iniciativa social o municipal, que realitzen una tasca preventiva, fora
de l’horari  escolar,  que  donen suport,  estimulen  i  potencien  l’estructuració  i  el  desenvolupament  de  la
personalitat,  la socialització,  l’adquisició d’aprenentatges bàsics i  d’esbarjo i  compensen les deficiències
socioeducatives de les persones ateses.

Són institucions educatives arrelades al medi quotidià, que tenen un mètode de treball i una organització
internes.

Els centres oberts atenen infants de 3 fins a 12 anys amb l’objectiu de facilitar una educació integral del
menor mitjançant l’adquisició d’actituds i hàbits en l’àmbit no formal.

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència dóna suport econòmic als centres dependents
d’ajuntaments i entitats sense ànim de lucre.

1.2 Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament subjecta als treballadors/es del centre obert, usuaris/es i les seves
famílies, així com també als voluntaris, personal en pràctiques i altres professionals que tinguin participació
activa en l'entitat.

En l’àmbit físic, aquest Reglament serà d'aplicació en totes les instal·lacions del centre obert (espais interns
i externs), i  també en espais no habituals, com ara en cas de sortides i excursions, sempre que siguin
organitzades pel centre obert.

1.3 Normativa

Els centres oberts tenen un espai definit per un marc normatiu dintre del Sistema Català de Serveis Socials i
una definició de funcions i característiques de funcionament.

Aquest marc normatiu està format per:

 Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.
 Decret 202/2009, de 28 d'agost, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema català de

serveis socials.
 Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
 Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària.
 Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del

Sistema Català de Serveis Socials.
 Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials.

Article 2. Òrgans

El  Centre  Obert  depèn  orgànicament  de  la  Regidoria  de  Benestar  Social  i  Infància  de  l’Ajuntament
d'Ulldecona i resta integrat dins dels Serveis Socials d’Atenció Primària de la localitat (EBASP).

L’equip educatiu és qui organitza, programa i executa les activitats. Malgrat que la seva composició pot tenir
variabilitat en funció de la disponibilitat econòmica, circumstàncies de gestió o volum de menors assistents,
la tendència de la ràtio de professionals per usuari, tal com marca la normativa, ha d’intentar aproximar-se a
1 professional per cada 10 menors. 
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En relació al perfil professional de l'equip educatiu, aquest podrà estar format per:

 Director/a coordinador/a.
 Educador/a social.
 Integrador/a social.
 Monitor/a de lleure.
 Personal en pràctiques.

Article 3. Funcions

3.1 Funcions dels Educadors/es i/o Directors

a) Funcions pel que fa a l’equip:

 Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu global de Centre, el Reglament de règim intern i la
programació anual.

 Dirigir, programar i executar els programes educatius del centre, a més de dur a terme la tasca ad-
ministrativa i de gestió.

 Participar en l’elaboració dels plans de treball individual dels nens i nenes del centre, en coordina-
ció amb la resta dels professionals del centre.

 Fer el seguiment i avaluació del pla de treball educatiu individual, en coordinació amb els equips
bàsics d’atenció social primària.

 Donar suport tècnic als monitors/es i/o voluntaris/àries que col·laboren amb el centre.
 Fer-se responsable, si s’escau, d’una àrea d’actuació determinada (escola, salut, lleure, etc).
 Participar en l’avaluació periòdica del grau d’assoliment dels objectius, i proposar i modificar les

estratègies i metodologies per adequar-les a la realitat específica dels destinataris en el seu territo-
ri.

b) Funcions pel que fa als menors atesos

 Informació al destinatari i a la seva família de les activitats i finalitats del centre.
 Entrevista amb la família per pactar les condicions d’assistència i participació d’aquesta i dels in-

fants i adolescents en relació amb el Projecte Educatiu del Centre.
 Execució del pla de treball individualitzat, perseguint, entre d’altres, els següents objectius:

- Afavoriment del desenvolupament personal dels infants i adolescents, potenciant els aspectes
positius dels mateixos i la seva família.

- Potenciació de l’adquisició d’hàbits.
- Afavoriment i potenciació de la convivència i el respecte mutus com a eina integradora dels in -

fants i adolescents en la comunitat.
- Acompanyament dels infants i adolescents en la seva evolució educativa i d’autonomia.
- Manteniment del centre obert com a espai de referència en el futur, si així ho desitgen els in-

fants i adolescents.
Aquests objectius es duran a terme a partir de les següents actuacions:
- Programació d’activitats diàries.
- Coordinació amb el  tutor/a escolar per fer un seguiment de l’evolució del  destinatari,

quan així ho indiqui el pla de treball educatiu individual.
- Avaluació periòdica de l’assoliment dels objectius educatius del pla de treball amb el des-

tinatari.
 Conèixer la situació real de cada menor al seu càrrec, així com del seu medi familiar, social i cultu-

ral.
 Orientar el menor en el seu procés d’aprenentatge i d’orientació vocacional, quan s’escaigui, i aju -

dar-lo a descobrir i potenciar les seves capacitats intel·lectuals, físiques i afectives i acceptar les
pròpies possibilitats i limitacions.
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 Informar a l’Equip d’educadors/es sobre les incidències i situacions que puguin pertorbar el procés
formatiu dels infants i adolescents.

 Elaborar el Projecte Educatiu Individual (PEI), full de seguiment, diari de camp i procés del cas de
cada menor que està al seu càrrec i els plans de treball dels diferents grups en coordinació amb la
resta de l’equip. 

 Vetllar per una correcta integració dels voluntaris en la dinàmica de cada grup i coordinar les tas-
ques assignades.

 Oferir un model d’adult de referència als menors.
 Afavorir en els menors l’autoestima personal i ajudar-los en la superació dels fracassos en els pro-

cessos d’aprenentatge, en les dificultats personals i en la integració laboral, social i cultural.
 Fer de mediador/a en les situacions de conflicte dels menors. 
 Realitzar les reunions de coordinació periòdiques amb els i les professionals externs implicats en

els mateixos casos (EBASP, CSMIJ, CIE, EAIA, CEIP’s, esplais, etc).
 Elaborar informes i protocols.
 Observar la conducta dels destinataris i incidir sobre els seus hàbits.
 Ajudar al menor en el coneixement i la conscienciació del seu àmbit social.
 Realitzar les tutories i orientacions individuals del menor.
 Aportar a l’Equip Educatiu objectius a treballar amb els infants i adolescents, i propiciar el segui-

ment i l’avaluació d’aquests.
 Intervenir en la resolució de les situacions conflictives amb finalitat educativa.
 Assumir i responsabilitzar-se dels programes referents als hàbits de neteja, ordre i salut.
 Treballar les carències afectives dels menors a fi de fer-los adquirir un nou equilibri emocional. 
 Fer complir tots els termes establerts a la normativa del Projecte Educatiu de Centre.
 Coordinar-se amb els monitors i talleristes pel funcionament ordinari.

Els educadors/es es repartiran àrees importants del funcionament del centre, com són:
- Intendència: col·laborar en les compres, quan calgui, per subministrar tot allò que cal per al cor-

recte funcionament de les activitats.
- Recursos del centre: mitjans audiovisuals, informàtica, ludoteca, etc.
- Recursos escolars: suposa estar al corrent del funcionament escolar dels menors, així com de

la formació permanent dels educadors/es.
- Recursos de lleure: presentar alternatives per al temps d’esbarjo dels menors, així com la parti-

cipació en els possibles campaments o casals d’estiu.

Els educadors/es han de tenir una dedicació horària que els possibiliti dur a terme el seu treball amb
qualitat educativa. 

A les reunions de coordinació interna es supervisarà el procés de cada menor per tal de reconduir el
seu PEI i d’elaborar noves propostes tant educatives com destinades al seu futur.

La reunió d’avaluació de PEI’s serà trimestral i es farà conjuntament amb l'educador/a social que ha
derivat el cas.

3.2 Funcions del Monitor/a de temps lliure

 Aplicació del pla de treball individual dels infants i adolescents, seguint les directrius de l’equip del
centre obert.

 Execució d’activitats de lleure i altres per tal de dinamitzar el grup, d’acord amb el Projecte Educa-
tiu elaborat per l’equip del centre obert.

 Encarregat dels subministres necessaris pels diferents tallers i activitats.
 Donar suport a l’educador/a en activitats específiques.
 Col·laboració conjunta amb l’educador/a en l’avaluació de les activitats realitzades.
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3.3 Funcions del personal en pràctiques

Atenent a la seva condició de persones no remunerades, i en funció de la seva formació i de la freqüència
de participació, poden tenir funcions diverses recolzant sempre la tasca que es fa al centre i sempre amb la
supervisió de la direcció del centre.

El personal en pràctiques estarà regulat pel conveni vigent amb l’entitat corresponent. 

3.4 Reunions

L’equip educatiu ha de dedicar, com a mínim, 30 minuts al dia a avaluar les dinàmiques de la tarda i als
menors.
Així mateix, un cop al mes, el responsable del centre obert es reunirà amb els professionals de l’EBASP per
tal d’actualitzar la informació sobre els usuaris/es i dur a terme els seguiments. 

Article 4. Organització de l’acció educativa

4.1 Normes relatives a les eines metodològiques

Programació d’activitats: la programació diària de les activitats anirà a càrrec de l’educador/a, juntament
amb els/les monitors/es del centre.

Execució de les activitats: l’execució de les activitats anirà a càrrec de l’educador/a i el/la monitor/a del
centre, amb el suport dels alumnes en pràctiques o dels voluntaris que hi pugui haver en cada moment. 

Programa educatiu  individual:  el  PEI  serà  elaborat  per  l’educador/a  del  centre  i  per  l’educador/a  de
l’EBASP, i serà executat per part de l’equip educatiu.

Avaluació: l’equip educatiu realitzarà una avaluació diària de les diferents activitats realitzades cada tarda,
així com una altra de mensual de les diferents temàtiques programades a partir dels diferents instruments
avaluadors que s'hagin dissenyat. Al finalitzar el curs es realitzarà una avaluació general i una altra a partir
d’un qüestionari que les mares i pares dels infants respondran.

4.2. Normes d'horari

L'horari  és de 16.00h a 19.00h, de dilluns a divendres,  durant  el  curs escolar. Aquest  horari  pot  variar
segons horari escolar.

L'horari d’atenció als infants serà: 

a) Durant el curs escolar: el centre realitza les seves activitats i fa l’atenció directa als infants de 16.00
a 19.00 hores (aquest horari pot variar segons horari escolar).

b) En període de vacances escolars: durant el període de vacances es realitzaran activitats alternati-
ves.

L'horari d’atenció a les famílies serà els dimarts de 16.00h a 19.30h, però es podrà demanar cita qualsevol
dia si és impossible poder venir durant l'horari destinat a aquest efecte.

L’equip educatiu treballa tots els matins per la gestió del centre, coordinacions amb l’educador/a de l’EBASP,
programacions, avaluació de les diferents activitats, reunions diverses, etc. 
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4.3 Normes de programació d’activitats

En la programació d’activitats del centre s’inclourà:

a) Jocs d’exterior semidirigits i lliures.
b) Tasques escolars: reforç escolar i realització dels deures.
c) Tallers, manualitats, jocs, visites, sortides, etc.
d) Sortides i excursions per l’entorn i també fora del municipi.
e) Activitats puntuals amb entitats i associacions del municipi.
f) Activitats diverses organitzades pel centre i obertes a la participació de tot el municipi.
g) Esportives, com ara futbol, bàsquet, tennis i tennis taula.

Anualment es realitzarà una nova programació que inclourà les millores que es considerin necessàries i
oportunes a partir de l’avaluació realitzada.

Article 5. Normes específiques

5.1 Normes específiques sobre els menors

5.1.1 Tipologia dels menors que poden accedir al servei

Poden accedir tots els infants del municipi, d’edats compreses entre els 3 i els 14 anys, matriculats a l’escola
ordinària o a l’institut.

Podran  també  accedir  altres  infants  que  no  compleixin  aquest  requisit,  sempre  que  la  inscripció  vagi
acompanyada d’un informe de l’EBASP, on s’indiqui que existeixen circumstàncies especials que fan que la
integració del menor al recurs sigui favorable per al seu desenvolupament global.

5.1.2 Criteris d’admissió i baixa

 Cada any, a l’inici del curs escolar, s’obrirà un període d’inscripció. L’admissió tindrà una vigència
d’un any, fins el tancament del servei per vacances.

 Per accedir a aquest servei, els pares o guardadors legals dels menors s’han de dirigir al centre
per fer la inscripció i aportar la documentació que se’ls demani. S’ha d’omplir una fitxa amb les da-
des personals, escolars i mèdiques, a més de signar l’autorització pels drets d’imatge. Es podrà
accedir de forma directa sempre i quan siguin derivats per l´EBASP, amb l’informe corresponent.
La xifra de nens/es no podrà sobrepassar el 30% d'inscrits/es.

 L’accés a aquest servei tindrà un cost de 2 euros diaris per a la família, tot i que aquest preu pot
variar, com ara en el cas d'activitats molt concretes, sobretot sortides, en les quals la família ha
d’aportar una part de la despesa.

 Es tindrà en compte l’ordre d’inscripció, necessitats personals, familiars i socials i motivacions per
tal de poder accedir a aquest servei.

 Un cop s’hagi arribat al nombre màxim de places acordat, s’iniciarà una llista d’espera i aniran ac-
cedint al centre en funció dels criteris anteriors i de les baixes que puguin haver-hi al centre.

 Es considerarà que un menor es baixa del centre quan hi hagi una notificació familiar o bé quan
aquest menor hagi estat un mes sense acudir al servei, notificant-se per carta i/o telèfon a la famí -
lia.

 En cas que un infant que ha estat donat de baixa vulgui tornar a accedir al servei, entrarà a la llista
d’espera, sempre i quan no sigui derivat per algun dels serveis esmentats anteriorment.

 En funció de les circumstàncies especials dels menors, nombre de menors assistents i/o de moni-
tors/es, es podrà acceptar la inscripció parcial d’un menor, assistint en dies determinats de la set -
mana.

5.1.3 Drets dels nens
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 Utilitzar les instal·lacions del Centre Obert.
 Rebre tot el material bàsic necessari per desenvolupar les activitats que allí es proposin.
 Rebre els continguts del Projecte Educatiu de Centre.
 Rebre suport dels Serveis Socials en aquelles activitats extraordinàries (sortides, excursions, etc)

en què es demana a la família participació en les despeses, sempre que l’educador/a social de
l’EBASP ho valori de forma adient.

 Ser respectat pel educadors/es i els companys/es.
 Ser considerats com a persones, amb tots els drets i deures fonamentals. Respecte físic i respecte

personal.
 Rebre una educació integral, amb un marc avaluador del treball i l’esforç.
 Manifestar les pròpies opinions i conviccions, ésser escoltats i poder fer observacions.
 Rebre una informació veraç, precisa i adaptada a les possibilitats de comprensió de cada edat so-

bre el centre, el seu funcionament i les obligacions que se’n deriven.
 Gaudir d’una seguretat dins el centre.

5.1.4 Deures dels nens

 Acceptar els objectius i principis expressats en el PEC i en aquesta normativa.
 Tenir una assistència regular i no absentar-se sense comunicar-ho prèviament.
 Col·laborar i participar en el funcionament del centre.
 Establir un tracte respectuós amb totes les persones que estan al centre.
 Respectar la dignitat i les funcions del personal del centre.
 Ser responsables, en allò que els pertoca, de la conservació de l’edifici, de les instal·lacions, l’equi-

pament i el material.
 Reparar aquells desperfectes dels quals siguin responsables i que estiguin a l’abast de les seves

possibilitats i habilitats.
 Realitzar els serveis de recollida, de neteja i conservació del material del centre, quan se’ls dema-

ni.

5.2 Normes específiques sobre les famílies

5.2.1 Drets de les famílies

 Conèixer la tasca educativa que es du a terme.
 Conèixer el Projecte Educatiu de Centre.
 Conèixer i participar en el pla de treball individual del menor. 
 Rebre assessorament/orientació familiar .
 Que els seus fills/es rebin una educació adient.
 Rebre tota la informació que faci referència al centre.
 Rebre informació específica sobre tot allò que afecti al seu fill/a.
 Ser escoltats quan expressen reclamacions o suggeriments, i ser consultats en decisions impor-

tants.

5.2.2. Deures de les famílies

 Respectar l´ideari del centre.
 Respectar l´horari i els espais de treball mentre es realitzin les activitats. 
 Respectar les decisions que prengui l´equip educatiu.
 Acceptar els objectius i principis pels quals es mou el centre.
 Fer créixer en els seus fills predisposicions i actituds favorables al centre i estimular-los en la parti-

cipació en les activitats.
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 Escoltar els fills/es i analitzar amb ells qualsevol problema referent al centre.
 Cooperar amb els educadors/es del centre i informar-los de qualsevol problema.
 Facilitar les dades personals, escolars i mèdiques necessàries.
 Garantir la higiene i la indumentària adequades dels infants.
 Procurar l’assistència dels seus fills/es els dies preestablerts en la inscripció, amb puntualitat, i co-

municar prèviament les faltes d’assistència.

5.3 Normes específiques sobre el personal educatiu

Els drets i deures del personal educatiu estan subjectes al conveni laboral col·lectiu de l’Ajuntament, tenint
en compte el següent:

 Els membres de l’equip educatiu mantindran l’horari i les funcions prèviament acordades a l’inici de
cada curs escolar.

 L’horari tindrà el vistiplau del regidor/a de Serveis Socials. 
 Les funcions s’ajustaran a les marcades en el PEC i també en aquest Reglament.

5.3.1 Drets dels educadors/es

 Elaboració del PEC, del RRI, i de les programacions i memòries anuals.
 Poder per decidir i gestionar el centre.
 Elegir la metodologia més apropiada.
 Comptar amb la col·laboració plena de la família.
 Disposar dels mitjans adequats per la realització del programa i establir un pla per a l’adquisició

d’aquests mitjans i recursos, i concretar aquest pla amb l’òrgan de decisió (Ajuntament d'Ulldeco-
na).

 Demanar a les institucions relacionades les informacions i els suports necessaris (EBASP, escola,
institut d’ensenyament secundari, etc).

 Reunir-se amb altres educadors/es per conèixer altres realitats. 

5.3.2 Deures dels educadors/es i dels monitors/es

 Acceptar els objectius i principis expressats al PEC.
 Complir l’horari establert i avisar amb temps de les possibles absències.
 Col·laborar en l’organització i la realització d’activitats complementàries dins i fora del centre.
 Ser responsables del funcionament global del centre.
 Vetllar per la seguretat física i emocional dels infants.
 Justificar sempre, donant les necessàries explicacions i raonant les causes, les normes i els mo-

dels de comportament que es proposen als nois/es.
 Conèixer i utilitzar les possibilitat del medi. 

5.4 Normes específiques sobre l’espai educatiu del centre, mobiliari i material

5.4.1. Normes sobre la utilització dels espais i material del centre

 La major part de les activitats es realitzaran a les instal·lacions del centre, malgrat que poden rea-
litzar-se activitats específiques fora d’aquest espai que estiguin prèviament programades i notifica-
des als pares.

 En cas de sortides o excursions fora de la localitat,  es demanarà l’autorització dels pares per
aquesta activitat específica.

 Hi haurà un espai per als deures i tasques d'estudi.
 Hi ha un aula d’activitats on es realitzen manualitats, jocs i tallers.
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 Les activitats a l’exterior es faran en el pati existent en les mateixes instal·lacions, les quals depen-
dran de l’època de l’any i les condicions meteorològiques.

 El pati del centre s’utilitzarà durant l’horari establert per jocs d’exterior lliure i dirigit, jocs tradicio-
nals i futbol.

5.4.2 Normes d’us i conservació

 Els usuaris d’aquest servei tenen el dret d’ús de les instal·lacions i del material, i l’obligació de
manteniment i conservació.

 La manca de respecte per l’espai i el material serà considerat falta en funció del criteri exposat en
les normes sobre el règim disciplinari. 

Article 6. Incompliment dels deures de convivència en el Centre

6.1 Respostes educatives davant diferents tipus de faltes

Les faltes es podran qualificar de lleus, greus i molt greus. La consideració del tipus de falta i el tipus de
sanció es decidirà mitjançant una reunió amb l’equip educatiu i sota els següents criteris:

a) Es considerarà falta lleu, la reiteració de totes aquelles conductes de desobediència, manca de col-
laboració amb els educadors/es i monitors/es, manca de respecte amb el material del centre o altres
conflictes de relació amb la resta de companys que dificultin la convivència i el desenvolupament de
les activitats.

b) Es considerarà falta greu, l’acumulació de dos faltes lleus o bé enfrontaments greus amb els educa-
dors/es i monitors/es, conductes agressives que puguin provocar un perill per la integritat física de la
resta de companys o bé conductes que hagin provocat un deteriorament greu de les instal·lacions o
del material del centre.

c) Es considerarà falta molt greu, la reiteració de dos faltes greus o bé conductes que impedeixin al
menor la convivència amb la resta de companys/es o educadors/es i monitors/es.

6.2 Mesures educatives per a cada tipus de falta

De forma prèvia  a  la  imposició  de  la  mesura  educativa,  un  cop  instruït  el  corresponent  expedient,  es
mantindrà una entrevista amb els pares per tal d’explicar el comportament del menor i les conseqüències
que pot tenir la reiteració del comportament.

Les mesures educatives a imposar seran les següents:

 Faltes lleus: No podrà realitzar activitats lúdiques, d'oci o esports durant un dia.
 Faltes greus: No podrà realitzar activitats lúdiques, d'oci o esports durant una setmana. 
 Faltes molt greus: No podrà realitzar activitats lúdiques, d'oci o esports durant un mes.

Article 7. Règim econòmic

El  Centre  Obert  tindrà  una  dotació  pressupostària  anual  incorporada  al  pressupost  de  la  Fundació
Ulldecona.

El control econòmic del centre serà a càrrec de la Fundació Ulldecona.
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Article 8. Protocol d'actuació en cas de no recollida del menor en l'hora prevista

Arribada l'hora prevista en què el menor hagi d'abandonar el centre, si transcorregut un temps prudencial de
deu minuts no es presenta ningú, es trucarà a la família. En el cas de no poder localitzar la mare, el pare, ni
cap altre familiar directe, l'educador/a informarà la Policia Local perquè se'n faci càrrec.

En cas de reiteració, l'educador/a es posarà en contacte amb la família per advertir-la de la necessitat.

Aquest reglament va estar aprovat inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el 4
de novembre de 2019, automàticament definitiu el dia 18 de juny de 2020 i el text íntegre del reglament fou
publicat en el BOPT del dia 6 de juliol de 2020. 
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