
ACTA Nº 2/2017 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA EL DIA 19 DE JUNY DE 2017.- 
 
A  la  vila de Llagostera, a tres quarts de nou del vespre del dia dinou de juny de dos mil disset, es 
reuneixen a la Sala de Plens els membres del Consell de participació de les llars d’infants municipals. Hi 
són presents la Sra. Anna Hereu Masó, que el presideix, i  els  vocals següents: 
 
- Representants de l’Ajuntament: 
Sr. David Parron Ojeda (AxLL) 
 
- Representants del sector d’educadores: 
Sra. Raquel Fumadó  
Sra. Anna Esquiva 
Sra. Teresa Grau 
 
- Representants del sector de famílies: 
Sr. Àlex Maqueda 
Sra. Sandra Sánchez 
 
S’excusen les Sres. Pilar Aliu i Fina Marín. No hi assisteix el Sr. Joaquim Castelló Boadas. 
 
Actua com a secretària la Sra. Fina Solà Llirinós, delegada pel secretari de la Corporació. 
 
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (27.03.2017) 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior (27.03.2017). 
 
2n.-  Informació de la Presidència de la matriculació per al curs 2017-2018.- 
 
La presidenta dona la paraula a la directora, que informa dels grups que s’han configurat: 
 
El Carrilet 
2 aules de P1 (10+11) 
2 aules de P2 (20+20) 
 
El Niu 
1 aula de P0 (3 (1 P0 +2 P1)) 
2 aules de P1 (8+8) 
2 aules de P2 (16+16) 
 
El Consell en queda assabentat. 
 
3r.- Altres informacions de Presidència.- 
 
La presidenta informa que, per baixes i vacances de personal, el geriàtric no pot servir el càtering a les 
llars. Per això s’ha fet un contracte amb una empresa que ha començat el 19 de juny i fins a final 
d’aquest curs, i per al proper curs s’està preparant una licitació del servei per 2 anys. L’empresa que ha 
començat avui (Plagesport) és la que fa el dinar a Puig de les Cadiretes i des de la mateixa cuina del 
centre de primària elabora els menús de les llars i la Brigada municipal continua fent el transport.  
 
S’informa que el dia 29 de juny començarà el període de sol·licituds d’ajuts per a l’escolarització a les 
llars, fins al 7 de juliol. 
 
La Sra. Sánchez pregunta com quedarà la plantilla d’educadores. La presidenta informa que, ara que ja 
sabem quants grups s’han configurat, s’elaborarà el quadrant de personal necessari per al proper curs, i 
respectant les sol·licituds d’horari que han fet algunes educadores. 
 



El Sr. Maqueda trasllada la preocupació dels pares per la calor que fa a les llars. La presidenta diu que 
s’estan estudiant diverses solucions: ventiladors de sostre, persianes, enfosquiment, etc., en funció de 
cada espai. Espera poder tenir solucions abans d’acabar el curs i per a la calor que també fa el 
setembre. 
 
La presidenta informa que la direcció ha proposat acabar el curs el divendres 28 de juliol i treballar sense 
nens el dilluns 31 de juliol; i també començar el curs el dilluns 4 de setembre i treballar sense nens el 
divendres 1 de setembre. Amb aquest mateix criteri proposen elaborar el calendari lectiu cada any, en 
funció de com caiguin els dies de la setmana d’inici i final de curs. El Consell en queda assabentat i tots 
els membres s’hi mostren favorables. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del vespre s’aixeca la sessió, de la qual 
s’estén aquesta acta, que és signada per la presidenta i per mi, la secretària, que en dono fe. 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Hereu Masó      Fina Solà Llirinós 
Presidenta       Secretària 
 
 
Llagostera, a la data de la signatura electrònica 
 


