
ACTA Nº 6/2015 DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA TINGUDA EL DIA3 DE DESEMBRE DE 2015.- 
 
A  la  vila de Llagostera, a dos quarts  de nou del vespre del dia tres de desembre de dos mil quinze 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 (CiU) 
Sr. Joaquim Castelló Boadas (ERC) 
 
- Representants del sector d’educadores: 
Sra. AGC 
Sra. RFB 
Sra. LRS 
 
- Representants del sector de famílies: 
Sra. MRP 
Sra. ELM 
 
Excusen l’absència els Srs. David Parron Ojeda i VRC. 
 
Actua com a secretària la Sra. FSL, delegada pel secretari de la Corporació. 
 
1r.- Presentació dels nous membres del Consell.- 
 
La presidenta presenta els membres nous que s’han incorporat al Consell. 
 
2n.- Informació de la Presidència sobre el canvi de direcció de les llars.- 
 
La presidenta informa que s’ha seguit el procediment regulat en el Reglament de Règim Intern i que la 
nova directora per 4 anys és la Sra. AGC nomenada per l’alcalde a proposta del Consell de participació. 
 
3.- Ratificació de la memòria 2014-2015.- 
 
La directora informa que hi ha hagut un error en el traspàs de dades i en la memòria que s’ha fet arribar 
als membres del Consell hi falten les dades del Niu: 1 aula de P1 amb 13 alumnes, l’AGC com a tutora i 
la SS com a suport. 
 
Amb aquesta esmena, el Consell ratifica la memòria 2014-2015. 
 
4t. i 5è.-  Ratificació del projecte educatiu i de la programació 2015-2016.-  
 
La directora informa que hi ha una modificació respecte al projecte que s’ha fet arribar als membres del 
Consell: atès que encara no havia sortit la normativa estatal d’increment de dies d’assumptes propis per 
al personal de l’administració, l’escola va fer festa el 7 i el 23 de desembre de 2015. 
 
Amb aquesta esmena, el Consell ratifica el projecte educatiu i la programació 2015-2016.- 
 
6è.- Per error, el punt 6è no consta a l’ordre del dia ni a  la convocatòria. 
 
7è.- Informació de la directora sobre l’inici del curs 2015-2016.- 
 
La directora informa de la distribució de grups: 
 
El Niu P0: 3 i P2: 20. 
El Carrilet: P0: 8; P1: 13 + 13 + 12: P2: 18 + 18 + 18 
També informa: 



 
- Que des del 30 d’octubre de 2015 la TB té excedència per anar a treballar a Ensenyament i s’ha 

contractat 4 h una educadora nova i s’ha ampliat jornada a una que ja treballava al Carrilet.  
- Que els suports passen a fer tutories i que hi ha tutories compartides. 
- Que el 27 de novembre va plegar la GP. S’ha contractat un suport nou i una educadora de suport 

ha passat a fer una tutoria amb reducció de jornada. 
- Que hi ha 2 alumnes del Projecte singular de l’IES al Carrilet, 1 estudiant de TEI fent pràctiques 

al Carrilet i 1 estudiant de l’IES de Sant Feliu fent pràctiques al Niu. 
 
El Consell en queda assabentat. 
 
8è.- Informació de la presidenta sobre el projecte de pressupost municipal 2016.- 
 
La presidenta informa: 
 

- Que el curs 2016-2017 l’Ajuntament contractarà la festa de fi de curs i l’AFA pagarà la sortida de 
P2 a Can Maiol, de manera que s’eliminen 2 tràmits absurds de sol·licitud de subvenció de l’AFA 
a l’Ajuntament, amb els tràmits i la burocràcia que comporten. 

- Que el pressupost màxim previst al pressupost 2016 per contractar la festa de fi de curs serà de 
700 €. 

- Que l’any passat l’AFA va tenir una subvenció de l’Ajuntament de 200 € per comprar un regal de 
Reis per a l’escola, però ja saben que va ser un tema puntual per un problema econòmic que 
tenies, però aquesta subvenció l’any que ve no hi serà. 

- Al Niu s’ha obert l’aula de P0 amb 3 alumnes perquè durant els mesos de maig-juny alguns 
pares varen informar l’Ajuntament que el mes de gener en començaries més. 

 
El Consell en queda assabentat. 
 
9è.- Precs i preguntes.- 
 
No n’hi ha. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu 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. 


