
ACTA Nº 1/2017 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT TINGUDA EL DIA 27 DE 
MARÇ DE 2017.- 
 
A  la  vila de Llagostera, a dos quarts de nou del vespre del dia vint-i-set de març 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 (CiU) 
Sr. Joaquim Castelló Boadas (ERC) 
Sr. David Parron Ojeda (AxLL) 
 
- Representants del sector d’educadores: 
Sra. Raquel Fumadó  
Sra. Anna Esquiva 
Sra. Lídia Real 
 
- Representants del sector de famílies: 
Sr. Àlex Maqueda 
Sra. Sandra Sánchez 
 
S’excusa la Sra. Fina Marín. 
 
Actua com a secretària la Sra. Fina Solà Llirinós, delegada pel secretari de la Corporació. 
 
1r.- Declaració de la urgència de la sessió.- 
 
La presidenta explica que la sessió ha de tenir la consideració d’urgent perquè no s’ha convocat amb 7 
dies d’antelació, com preveu el Reglament, sinó amb 6 dies. Es considerava important poder-lo fer aviat 
pels temes a tractar. 
 
S’aprova la urgència per unanimitat. 
 
2n.-  Aprovació de l’acta de la sessió anterior (4/10/2016).- 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, de 4 d’octubre de 2016. 
 
3r.- Aprovar les bases per a la preinscripció i matriculació 2017-2018.- 
 
La presidenta presenta la següent proposta: 
 
“Vista la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual el Departament d’Ensenyament aprova 
les normes de preinscripció i matrícula als centres sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018, 
 
En virtut del conveni, 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 normes i el següent procediment de la preinscripció i la matriculació a les 
llars d’infants municipals per al curs 2017-2018: 
 
a) El curs 2017-2018 podran estar en servei les llars d’infants El Carrilet i El Niu.  
 
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 (mínim 10 alumnes i màxim 20 alumnes) 
Menjador (màxim 40 alumnes) 
 
El Niu: 
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 (mínim 10 alumnes i màxim 20 alumnes) 
Menjador (màxim 30 alumnes) 
 
c) Les places ofertades són: 
 
El Carrilet:  
- P0: 8 places (nascuts entre l’1 de gener i el 15 de maig de 2017).  
- P1: 31 (nascuts el 2016) 
- P2: 27 (nascuts el 2015) 
 
El Niu:  
- P0: 8 places (nascuts entre l’1 de gener i el 15 de maig de 2017).  
- P1: 31 (nascuts el 2016) 
- P2: 38 (nascuts el 2015) 
 
d) Les aules podran tenir una ràtio incrementada en un 10 %. 
 
e) Es podran fer grups heterogenis si del nombre de preinscripcions de cada nivell no en resulten grups 
sencers. 
 
f) Tindran prioritat per ser admesos, tant durant el període de preinscripció com fora d’aquest termini, els 
infants empadronats a Llagostera.  
 
g) L’Ajuntament es reserva el dret d’adjudicar centre, respectant en la mesura del possible la preferència 
manifestada pels sol·licitants en la preinscripció. 
 
h) Aprovar el següent barem per a P0, que s’aplicarà si el nombre de preinscripcions és superior 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 2017-2018.................. 1 punt 
Nens membres de família nombrosa ................................................................... 1 punt 
Nens membres de família monoparental ................................................................ 1 punt 
En cas d’empat es decidirà per sorteig. 
 
i) Aprovar el següent barem per adjudicar les places lliures de menjador del Carrilet fins arribar al màxim 
de 40 i del Niu fins arribar al màxim de 30: 
 
BAREM QUE S’APLICARÀ PER ADJUDICAR LES PLACES DE MENJADOR: 
 
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 2017-2018.................. 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. 
 
Tercer.- Elevar aquesta proposta a la Junta de Govern Local perquè l’aprovi.” 
 
La directora exposa que les educadores no estan d’acord en l’increment del 10 % de la ràtio perquè 
classes de 22 nens de P2, per exemple, són molt difícils de gestionar. 
 
El Sr. David Parron proposa un nou redactat dels punts d) + e): 
 
“Les aules 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”. 
 
El Consell aprova per unanimitat acceptar la proposta del Sr. Parron. 
 
Posada la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta el següent acord, amb aquesta votació: 
 
Sra. Pilar Aliu Bou: a favor 
Sr. Joaquim Castelló Boadas: a favor 
Sr. David Parron Ojeda: abstenció 
Sra. Raquel Fumadó: a favor 
Sra. Anna Esquiva: a favor 
Sra. Lídia Real: a favor 
Sr. Àlex Maqueda: a favor 
Sra. Sandra Sánchez: a favor 
 
“Vista la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual el Departament d’Ensenyament aprova 
les normes de preinscripció i matrícula als centres sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018, 
 
En virtut del conveni, 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 normes i el següent procediment de la preinscripció i la matriculació a les 
llars d’infants municipals per al curs 2017-2018: 
 
a) El curs 2017-2018 podran estar en servei les llars d’infants El Carrilet i El Niu.  
 
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 (mínim 10 alumnes i màxim 20 alumnes) 
Menjador (màxim 40 alumnes) 
 
El Niu: 
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 (mínim 10 alumnes i màxim 20 alumnes) 
Menjador (màxim 30 alumnes) 
 
c) Les places ofertades són: 
 
El Carrilet:  
- P0: 8 places (nascuts entre l’1 de gener i el 15 de maig de 2017).  
- P1: 31 (nascuts el 2016) 



- P2: 27 (nascuts el 2015) 
 
El Niu:  
- P0: 8 places (nascuts entre l’1 de gener i el 15 de maig de 2017).  
- P1: 31 (nascuts el 2016) 
- P2: 38 (nascuts el 2015) 
 
d) Les aules 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. 
 
e) Tindran prioritat per ser admesos, tant durant el període de preinscripció com fora d’aquest termini, els 
infants empadronats a Llagostera.  
 
f) L’Ajuntament es reserva el dret d’adjudicar centre, respectant en la mesura del possible la preferència 
manifestada pels sol·licitants en la preinscripció. 
 
g) Aprovar el següent barem per a P0, que s’aplicarà si el nombre de preinscripcions és superior 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 2017-2018.................. 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 i del Niu fins arribar al màxim de 30: 
 
BAREM QUE S’APLICARÀ PER ADJUDICAR LES PLACES DE MENJADOR: 
 
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 2017-2018.................. 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. 
 
Tercer.- Elevar aquesta proposta a la Junta de Govern Local perquè l’aprovi.” 
 
4t.- Aprovar el calendari per a la preinscripció i matriculació 2017-2018.- 
 
La presidenta presenta la següent proposta: 
“ 
Vista la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual el Departament d’Ensenyament aprova les 
normes de preinscripció i matrícula als centres sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018, 
 
Atès que l’Annex 3  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 un calendari propi, que han de fer públic abans del dia 7 d’abril de 2017 i que ha d’estar comprès 
entre el 27 d’abril i el 16 de juny de 2017, 
 



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 el següent calendari de preinscripció i matriculació a les llars d’infants municipals per al 
curs 2017-2018: 
 
Publicitat del calendari 7 d’abril  
Presentació de sol·licituds  15 a 25 de maig  
Sorteig públic P0, si s’escau 26 de maig-Ajuntament-9’30 h 
Publicació de llista provisional 
d’admesos i exclosos i adjudicació de 
centre, si s’escau 

31 de maig 

Reclamacions 1, 2 i 7 de juny 
Publicació de la relació definitiva 
d’admesos i exclosos i adjudicació de 
centre, si s’escau 

9 de juny 

Matriculacions 13 a 16 de juny 
 
Segon.- Fer públic el calendari el 7 d’abril de 2017 a través del tauler d’anuncis de les llars d’infants, de 
l’Ajuntament i del web municipal www.llagostera.cat. 
 
Tercer.- Elevar aquesta proposta a la Junta de Govern Local perquè l’aprovi.” 
 
S’aprova per majoria absoluta, amb el vot favorable de tots els membres presents. 

5è.- Informacions de Presidència.- 
 
No n’hi ha. 
 
6è.- Precs i preguntes.- 
 
El Sr. Àlex Maqueda exposa que algun pare ha proposat que els centres oferissin l’opció de portar els 
infants a l’escola només mitja jornada. La presidenta diu que sap que hi ha centres que ho fan i que ho 
estudiarà per a un futur, tot i que és un horari complex de gestionar. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a un quart 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 
 


