
ACTA Nº 4/2017 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA EL DIA 16 D’OCTUBRE DE 2017.- 
 
A  la  vila de Llagostera, a dos quarts de nou del vespre del dia setze d’octubre 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: 
Sra. Pilar Aliu Bou (PDeCAT) 
Sr. Joaquim Castelló Boadas (ERC) 
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 Moreno 
Sra. Sandra Sánchez Estrada 
Sra. Núria Boadella Domingo 
 
Actua com a secretària la Sra. Fina Solà Llirinós, delegada pel secretari de la Corporació. 
 
1r.- Presentació dels nous membres.- 
 
Es presenta la Sra. Núria Boadella Domingo, que és l’única persona que entra com a nou membre del 
Consell. 
 
2n.-  Informació de la directora de la matriculació 2017-2018.- 
 
La directora informa dels grups que s’han configurat: 
 
El Carrilet 
2 aules de P1 (11+11) 
2 aules de P2 (20+20) 
 
El Niu 
1 aula de P0 mixta (2) 
2 aules de P1 (9+9) 
2 aules de P2 (15+15) 
 
El Consell en queda assabentat. 
 
3r.- Ratificació de la memòria del curs 2016-2017 de la llar d’infants El Carrilet.- 
 
El Consell ratifica per unanimitat la memòria del curs 2016-2017 de la llar d’infants El Carrilet.- 
 
4t.- Ratificació de la memòria del curs 2016-2017 de la llar d’infants El Niu.- 
 
El Consell ratifica per unanimitat la memòria del curs 2016-2017 de la llar d’infants El Niu.- 
 
5è.- Aprovar el calendari del dia de lliure disposició i de final de curs 2017-2018.- 
 
El Consell acorda per unanimitat que el dia de lliure disposició sigui el 7 de desembre de 2017 i que el 
curs 2017-2018 acabi el dia 27 de juliol de 2018. 
 
 



6è.- Altres informacions de Presidència.- 
 
6.1.- La presidenta informa que una professora de música ha demanat fer una estada a una llar d’infants. 
El Consell ho valora positivament, però queda pendent confirmar si serà un voluntariat o unes pràctiques. 
 
6.2.- El Sr. Maqueda demana com està el tema de solucionar la calor als centres. La presidenta diu que 
té pressupostos a sobre la taula i que per aquesta primavera ja hi haurà algun mitjà instal·lat. 
 
6.3.- La Sra. Sandra Sánchez pregunta si es podrien plantar arbres a l’entorn del Carrilet. L’AFA en 
plantaria si l’Ajuntament fes el manteniment posterior. La presidenta s’informarà de si hi ha reg instal·lat i 
de la possibilitat de plantar-hi arbres.  
 
6.4.- Tant la presidenta com la directora valoren positivament el servei de càtering que ha començat 
aquest curs. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a les nou 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 
 


