
ACTA Nº 4/2015 DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA TINGUDA EL DIA10 DE JUNY DE 2015.- 
 
A  la  vila de Llagostera, a dos quarts  de nou del vespre del dia deu de juny 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. Montse Vilà Añón (CiU) 
Sr. David Parron Ojeda (amb veu però sense vot) 
 
- Representants del sector d’educadores: 
Sra. TBP 
Sra. RFB 
Sra. AGC 
 
- Representants del sector de famílies: 
Sra. MRP 
Sra. VRC 
 
No hi assisteix el Sr. Àlex Puig Mayol. Ha excusat l’absència la Sra. TCM 
 
Actua com a secretària la Sra. FSL, delegada pel secretari de la Corporació. 
 
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (11.05.2015).- 
 
La Sra. TBPvol deixar constància que en l’últim paràgraf del punt 2n., on les educadores diuen que varen 
fer votacions entre el personal abans de votar en la sessió d’avui, es referien només al personal fix, però 
no varen ser consultades les treballadores interines, algunes de les quals porten molts anys treballant a 
les llars d’infants municipals. El Sr. Parron també considera que quan es vol consultar l’opinió del 
personal, s’ha de consultar tothom, sigui quina sigui la situació laboral. 
 
S’aprova  l’acta de la sessió del dia 11 de maig de 2015 per unanimitat dels membres que eren presents 
a la sessió. 
 
Abans de passar al punt següent, la presidenta presenta les Sres. MRP i VRC, representants de les 
famílies en substitució dels antics membres, que varen dimitir.  
 
2n.- Informació de la Presidència del procés de preinscripció del curs 2015-2016.- 
 
La presidenta cedeix la paraula a la directora, que presenta les dades de preinscripció: 
 
P0: 13 
P1: 36 
P2: 19 
 
A l’espera del pagament de la matrícula, on sempre hi ha variacions respecte a la preinscripció, la 
distribució podria ser: 
 
P0: 8 al Carrilet i 5, que no necessiten menjador ni bon dia, al Niu 
P1: 36 al Carrilet 
P2: 12 al Carrilet i 7 al Niu. Aquests últims se sumaran als 13 que ja hi han fet P1 aquest curs i 
configuraran una aula de P2 de 20 alumnes. 
 
El Consell en queda assabentat. 
 
 
 



3r.- Precs i preguntes.- 
 
No n’hi ha. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de 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. 


