
ACTA Nº 1/2018 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA EL DIA 16 D’ABRIL DE 
2018.- 
 
A  la  vila de Llagostera, a tres quarts de nou del vespre del dia setze d’abril de dos mil divuit, 
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) 
Sra. Sílvia Fà Cateura (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.- Aprovar l’acta de la sessió anterior (16.10.2017).- 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, de 16 d’octubre de 2017. 
 
3r.- Aprovar la proposta de calendari aprovat per la Junta de Govern Local en sessió d’11 
d’abril de 2018 per a la preinscripció i la matrícula per al curs 2018-2019.- 
 
La presidenta explica que en aquest punt de l’ordre del dia es presenta el calendari, que ja va 
ser aprovat per la Junta de Govern Local per poder avançar temps, ja que a causa de les 
circumstàncies excepcionals que viu el govern de la Generalitat, aquest any el DOGC ha 
publicat més tard del normal els límits del calendari que hem de respectar. 
 
S’aprova per unanimitat: 
 
Presentació de sol·licituds  15 a 29 de maig  
Sorteig públic P0, si s’escau 30 de maig-Ajuntament-9’30 h 
Publicació de llista provisional 
d’admesos i exclosos i adjudicació de 
centre, si s’escau 

4 de juny 

Reclamacions 5, 6 i 7 de juny 
Publicació de la relació definitiva 
d’admesos i exclosos i adjudicació de 
centre, si s’escau 

11 de juny 

Matriculacions 12 a 15 de juny 
 
 
2n.-  Aprovar la proposta de bases de la preinscripció i la matrícula per al curs 2018-
2019.- 
 
La presidenta presenta la proposta següent: 
 
“Vista la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual el Departament d’Ensenyament 
aprova les normes de preinscripció i matrícula als centres sostinguts amb fons públics per al 
curs 2018-2019, publicada al DOGC núm. 7591, de 4 d’abril de 2018, 
 



Atès que l’Annex 1  preveu que els ajuntaments que hagin assumit les competències 
relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’infants a les llars d’infants sufragades 
amb fons públics poden establir normes de preinscripció i calendari propis, 
 
En virtut del conveni, de data 30 d’octubre de 2007, signat entre l’Ajuntament de Llagostera i el 
Departament d’Educació per a l’assumpció de les competències delegades relacionades amb 
el procés de preinscripció i admissió d’infants, 
 
Primer.- Aprovar les següents bases i el següent procediment de la preinscripció i la 
matriculació a les llars d’infants municipals per al curs 2018-2019: 
 
a) El curs 2018-2019 podran estar en servei les llars d’infants El Carrilet i El Niu. Es prioritzarà 
emplenar les places del Carrilet. El Niu només obrirà les aules de P1 i de P2 necessàries per 
atendre les sol·licituds que sobrepassin la capacitat del Carrilet.  
 
b) Serveis que oferiran els centres: 
 
El Carrilet:  
Servei educatiu horari base: de 9 a 12 h i de 15 a 18 h 
Servei educatiu horari menjador: de 12 a 15 h 
Bon dia (màxim 20 alumnes) 
Menjador (màxim 40 alumnes) 
 
El Niu: 
Servei educatiu horari base: de 9 a 12 h i de 15 a 18 h 
 
c) Les places ofertades són: 
 
- P0: 8 places al Carrilet (nascuts entre l’1 de gener i el 14 de maig de 2018). Si abans del 29 
de març de 2019 hi ha 8 preinscripcions més, s’obrirà una aula de P0 al Niu. Tant en un cas 
com en l’altre tindran prioritat els infants empadronats a Llagostera. 
- P1: totes les places que sol·licitin en el període de preinscripció infants empadronats a 
Llagostera (nascuts el 2017) 
- P2: totes les places que sol·licitin en el període de preinscripció els infants empadronats a 
Llagostera (nascuts el 2016) 
  
d) Tindran prioritat per ser admesos, tant durant el període de preinscripció com fora d’aquest 
termini, els infants empadronats a Llagostera.  
 
e) Les aules de P1 i de P2 podran tenir una ràtio incrementada en un 10 %, però es prioritzarà 
fer grups heterogenis si del nombre de preinscripcions de cada nivell no en resulten grups 
sencers.  
 
f) Es podrà configurar una aula mixta P1/P2, si del nombre de preinscripcions de cada nivell no 
en resulten grups sencers. 
 
g) Aprovar el següent barem per a P0, que s’aplicarà si el nombre de preinscripcions és 
superior a 8 i inferior a 16: 
 
 
BAREM QUE S’APLICARÀ PER ADJUDICAR LES 8 PLACES DE P0: 
 
Nens amb riscos socials segons informes de tècnics socials ........................ 2 punts 
Nens en situacions educatives especials ....................................................... ..  2 punts 
Bessons o multigèmins ...................................................................................  1 punt 
Tenir un germà que cursarà P1 o P2 al centre durant el curs 2018-2019 .................. 1 punt 
Nens membres de família nombrosa ................................................................... 1 punt 
Nens membres de família monoparental ................................................................ 1 punt 
En cas d’empat es decidirà per sorteig 
 



h) Aprovar el següent barem per adjudicar les places lliures de menjador del Carrilet fins arribar 
al màxim de 40: 
 
Nens amb riscos socials segons informes de tècnics socials ........................ 2 punts 
Nens en situacions educatives especials ....................................................... ..  2 punts 
Bessons o multigèmins ...................................................................................  1 punt 
Tenir un germà que cursarà P1 o P2 al centre durant el curs 2018-2019 .................. 1 punt 
Nens membres de família nombrosa ................................................................... 1 punt 
Nens membres de família monoparental ................................................................ 1 punt 
En cas d’empat es decidirà per sorteig 
 
Segon.- Comunicar aquestes bases a tots els pares amb fills en edat de P0 a P2 durant el curs 
2018-2019. 
 
Tercer.- Elevar aquesta proposta a la Junta de Govern Local perquè l’aprovi.” 
 
El Sr. Parron s’hi manifesta contrari i la Sra. Fà també, donat que implica massificació d’aules i 
especialment amb el possible increment del 10% de la ràtio. 
 
La presidenta diu que aquestes bases, com sempre, contemplen que cap nen quedarà sense 
plaça, no s’han incrementat els preus. La Sra. Grau pregunta que, si s’ha d’obrir el Niu per 
nombre de preinscrits, obrir-hi menjador augmentaria molt la despesa? No s’ha plantejat la 
possibilitat d’augmentar el preu? La presidenta diu que la política de l’equip de govern ha estat 
des de fa anys no augmentar el preu del servei. El Sr. Parron diu que això és contradictori, 
perquè per una part no es vol incrementar el preu però al mateix temps no es dona un servei 
necessari. 
 
La Sra. Esquiva no veu bé traslladar els nens escolaritzats ara al Niu perquè les educadores 
porten 2 anys intentant millorar el servei educatiu i ara es tornarà enrere i es perdrà qualitat. La 
Sra. Boadella diu que, per exemple, es perdrà oferta de tallers. 
 
La directora diu que tot l’equip educatiu acceptarà el que es decideixi però demana que, si s’ha 
d’obrir el Niu pel nombre de preinscripcions, que no hi quedi una aula sola, sinó que se’n pugi 
una del Carrilet. 
 
La Sra. Esquiva pregunta si es podria prioritzar emplenar el Niu en lloc del Carrilet. La 
presidenta i la regidora Pilar Aliu diuen que hi els inconvenients de la circulació i l’aparcament, 
del pati més petit i del menjador també més petit que el Carrilet. La directora diu que el Niu té 
una distribució d’espais que permet treballar millor. 
 
La Sra. Esquiva diu que aquestes bases comporten que només es puguin oferir 12 noves 
places de menjador als que entrin per primera vegada a l’escola. Això per a moltes famílies 
serà un problema i, encara que tinguin plaça, s’hauran de buscar una alternativa. 
 
La Sra. Fà diu que espera que aquestes bases no provoquin que augmenti l’escolarització fora 
de Llagostera. La presidenta diu que això més aviat passa a P3. 
 
Posada la proposta a votació, queda rebutjada amb el següent resultat: 
 
2 SÍ (A. Hereu i P. Aliu) 
1 abstenció (R. Fumadó) 
7 No (À. Maqueda, S. Sánchez, N. Boadella, T. Grau, A. Esquiva, S. Fà i D. Parron) 
 
4t.- Altres informacions de Presidència.- 
 
La presidenta informa que continua treballant per rebaixar la calor dels centres, que enguany el 
Departament d’Ensenyament ens obligarà a fer el procediment electoral igual que en els seus 
centres i que, igual que els anys anteriors, l’Ajuntament concedirà ajuts per rebaixar les taxes a 
les famílies amb menys recursos. 
 



5è.- Precs i preguntes.- 
 
No n’hi ha. 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a tres 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. 
 


