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EXTRACTE ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 

CONSELL MUNICIPAL D'ESCOLES BRESSOL 
DE 28 D’OCTUBRE  DE  2015 

 
 
A Palau-solità i Plegamans,  en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia 28 
d’octubre de 2015, sent  les 18 hores i 38 minuts, prèvia convocatòria i sota la presidència de 
la  Sra. regidora delegada, d’acord amb el disposat a l’acord del Ple de l’Ajuntament de la 
sessió de 30 de juny de 2015, punt número 4 de l’ordre del dia,  assistit pel lletrat dels 
Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, qui realitza la funció de 
secretari del Consell Municipal d’Escoles Bressol d'acord amb l'establert a l'article 7.2 dels 
Estatuts reguladors del Consell. 
 
 ES  REUNEIXEN 
 
les persones que han estat designades vocals del Consell Municipal d'Escoles Bressol, 
d'acord amb l'article 7 dels seus estatuts reguladors, les quals són les següents: 

 
• Sra. Regidora Delegada.   
• Sra. Regidora Delegada.  
• Sr. representant del Grup Municipal del PSC-CP. 
• Sr. representant del Grup Municipal de C’s.  
• Sr/a. coordinador/a de l'EB. Patufet. 
• Sr/a. coordinador/a de l'EB. el Sol.  
• Sr/a. representant de les educadores de les Escoles Bressol. 
• Sr/a. representant de l'AMPA de l'EB. Patufet. 
• Sr/a. representant de l’AMPA de l’Escola Bressol El Sol.  
• Sra. representant del Grup Municipal d’ICV-E, qui s’incorpora a la sessió quan són les 

18 h. 46 m., en el debat del tercer punt de l’ordre del dia.  
• Sr. representant del Grup Municipal de CiU, qui s’incorpora a la sessió quan són les 

19 h. 27 m., en el debat del setè punt de l’ordre del dia. 
 

També assisteix a la sessió la tècnica auxiliar del Servei d’Ensenyament/Educació de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans per expressa invitació de la presidenta del Consell. 
 
Havent-hi assistit totes les persones membres del consell, aquest queda constituït 
vàlidament, havent-se de mantenir el quòrum mínim d’un terç del nombre legal (tretze) dels 
seus membres al llarg de tota la sessió, i per aquest motiu, es procedeix a  l'obertura de la 
sessió amb el primer punt de l'ordre del dia. 
 
 
1.- Benvinguda als nous membres del Consell Municipal d’Escoles Bressol  
 
La Sra. presidenta es presenta als assistents manifestant que per acord plenari va ser 
designada presidenta del consell i com a tal dóna la benvinguda a tots els presents, 
passant tot seguit a fer esment de quina és la composició del consell designant un per un 
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cada membre començant per la representació municipal i acabant per la representació de 
les escoles bressol, tant per part de les AMPA com de la direcció i educadores.  
 
Feta la presentació dels membres integrants del consell la Sra. presidenta pregunta a les 
persones assistents si hi ha alguna qüestió a fer, sent contestada negativament, per la 
qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del dia.  
 
2.- Calendari escolar 
 
La Sra. presidenta cedeix la paraula a la tècnica auxiliar d’educació de l’Ajuntament, qui 
comenta que la data que faltava concretar en relació al calendari del curs escolar 2015-
2016 era la segona festa local, que l’Ajuntament en sessió plenària del mes de setembre 
d’enguany va aprovar que fos el dia 12 de febrer de 2016. 
 
Intervé la Sra. presidenta per comentar que aquesta festa es va posar com a 
conseqüència de què la segona Pasqua va ser fixada en el calendari laboral de 2016 com 
a festa autonòmica, per la qual cosa es va haver de buscar una data alternativa. Continua 
dient que a Barcelona es va considerar fer festa el dia 12 de febrer, que és la celebració 
de Sta. Eulàlia, la copatrona de Barcelona, motiu pel qual a Palau, donats els vincles 
existents amb Barcelona, en què molts ciutadans del municipi hi treballen i que mols veïns 
de Barcelona treballen a Palau, es va considerar adient seguir el mateix criteri, fixant, 
també, la segona festa local pel dia 12 de febrer de 2016.  
 
La Sra. presidenta pregunta a les persones assistents si hi ha alguna qüestió a fer, sent 
contestada negativament, per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del dia.  
 
 
3.- Matrícula actual  
 
La Sra. presidenta cedeix la paraula als/les Coordinadors/es de les Escoles bressol 
perquè informin de quin és el nombre de criatures que hi ha a cada centre.  
 
El/la coordinador/a de l’Escola Bressol Patufet informa que a la matriculació actual és la 
següent:  
 
--- 
S’incorpora a la sessió la Sra. representant del Grup Municipal d’ICV-E, quan són les 18 
h. 46 m.  
--- 
 

1. Lactants: hi ha un grup amb quatre nadons en aquests moments. 
2. D’1 a 2 anys, hi ha quatre grups amb un total de 49 criatures, manifestant la Sra. 

coordinadora de l’E.B. Patufet que és el primer curs en què a l’E.B. Patufet hi ha 
quatre grups d’1 a 2 anys. 

3. De 2 a 3 anys, hi ha dos grups, amb un total de 38 criatures. 
 
Acaba la seva intervenció dient que en aquests moments  hi ha un total de 91 criatures a 
l’E.B. Patufet.  
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Tot seguit el/la coordinador/a de l’Escola Bressol El Sol, que és la següent:  
 
 

1. Nats a l’any 2015, tenen un grup amb 5 criatures (manquen dues per venir). 
2. Nats a l’any 2014: hi ha tres grups, dels quals un amb 9 criatures més una plaça 

reservada; un altre grup amb 13 criatures i un altre grup amb 10.  
3. Nats a l’any 2013: hi ha tres grups, un amb 12 criatures, un altre amb 18 i un altre 

amb 16 (en aquest darrer grup en el mes vinent començarà un nen més). 
 
Acaba la seva intervenció dient que en aquests moments hi ha un total de 83 criatures a 
l’E.B. El Sol. 
 
 
Una vegada efectuada l’exposició de la matriculació a cada una de les escoles bressol, la 
Sra. presidenta pregunta a les persones assistents si hi ha alguna qüestió a fer, sent 
contestada negativament, per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del dia.  
 
 
 4.- Selecció educadores (proves)   
 
La Sra. presidenta cedeix la paraula a la tècnica auxiliar del servei d’educació i al Sr. 
secretari del Consell perquè expliquin el procés de selecció de les educadores. 
 
La tècnica auxiliar del servei d’educació manifesta que qui ho pot explicar millor és el Sr. 
secretari del Consell, qui informa que el procediment seguit és l’establert legalment, 
donant compliment als principis constitucionals d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, 
havent-se redactat les corresponents bases per crear la borsa de treball per fer front a les 
necessitats de les escoles en el mes de maig, quan es va tenir coneixement de les 
necessitats que hi hauria a les escoles bressol; que les bases foren aprovades mitjançant 
resolució de l’alcaldia i posteriorment publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona; que una vegada feta la publicació, les persones interessades disposaven de 
20 dies per a la presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu, i que una 
vegada acabat aquest termini es va fer la resolució de persones admeses i excloses; que 
un fet que va endarrerir la celebració de les proves va ser que el procés va coincidir amb 
l’època de vacances del professorat per la qual cosa des de la Generalitat no va ser 
possible la designació de les persones que havien de formar part del tribunal qualificador 
fins a primers de setembre, cosa que va comportar que les proves selectives es portessin 
a terme a partir del dia 7 de setembre i que la contractació de les persones necessàries es 
fes el dia 10 de setembre, data en què ja van treballar. Que posteriorment es van produir 
uns fets totalment aliens a la voluntat municipal, en el sentit que algunes de les persones 
contractades van renunciar al lloc de treball, una per motius personals i l’altra per 
incorporar-se a les llistes de suplències del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, així com que es va produir alguna baixa per malaltia, situació que va 
complicar l’inici de curs de l’Escola Bressol El Sol. També informa que a l’inici del curs, el 
dia 2 de setembre, es va fer una reunió a l’Escola Bressol El Sol per veure com es podia 
fer front a les necessitats plantejades i mentre no es pogués comptar amb el personal de 
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substitució, si bé amb el que no es comptava era amb les noves baixes per malaltia ni 
tampoc amb les renúncies del personal contractat per fer les substitucions.    
 
Acabada la intervenció del Sr. secretari, la Sra. presidenta demana disculpes a la 
representant de l’AMPA de l’Escola Bressol El Sol per la situació produïda, en gran part 
aliena a la voluntat municipal. Tot seguit pregunta si hom té alguna intervenció a fer.  
 
Sent contestades les preguntes formulades es passa al següent punt de l’ordre del dia.      
 
5.- Obres realitzades   
 
La Sra. presidenta cedeix la paraula a la tècnica auxiliar del servei d’educació qui comenta 
les millores que s’han fet: 
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La tècnica auxiliar d’educació comenta que pel que fa a la impermeabilització de la 
terrassa de l’E.B. Patufet hi ha hagut un cost de 30.357,69 €, i que a l’any vinent es 
continuarà amb el canvi de paviment a les dues escoles i també es mirarà de posar nous 
arrambadors a l’E.B. Patufet.  
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Acabada la intervenció de la tècnica auxiliar d’educació, la Sra. presidenta comenta que hi 
ha una llista de coses a fer, per la qual cosa caldrà marcar quines són les prioritàries i 
anar-les fent a mesura que hi hagi possibilitats. Tot seguit pregunta a les persones 
assistents si hi ha alguna intervenció, sent contestada negativament, per la qual cosa es 
passa al següent punt de l’ordre del dia.  
 
 
6.- Modificació del text de les taxes (introducció blocs horaris no contemplats) 
  
La Sra. presidenta informa que per la sessió plenària de l’Ajuntament d’aquest mes 
d’octubre passarà la modificació de l’ordenança on es regula la taxa per la prestació dels 
serveis de les escoles bressol i cedeix la paraula a la tècnica auxiliar d’educació perquè 
ho expliqui cosa que fa dient que que la modificació consisteix en especificar les franges 
horàries i els seus preus, així com les taxes del servei les setmanes del mes de juliol, i 
que en cap cas s’ha modificat l’import dels serveis, modificació de la què ja es va informar 
a les AMPA de cada una de les escoles bressol perquè en tinguessin coneixement i 
perquè poguessin constatar que no hi havia cap modificació pel que fa als imports per la 
prestació del servei. 
 
Acabada aquesta intervenció, la Sra. presidenta pregunta a les persones assistents si hi 
ha alguna intervenció a fer, sent contestada negativament, per la qual cosa es passa al 
següent punt de l’ordre del dia.  
 
 
7.- Propostes d’urgència  
 
La Sra. presidenta manifesta que té una proposta d’urgència, i demana que sigui 
considerada com a tal el fet de la substitució de la persona que ocupa la 
direcció/coordinació a l’Escola Bressol El Sol. 
 
Vista la petició efectuada per la Sra. presidenta, s’aprova per unanimitat de les persones 
assistents incloure aquesta qüestió dins de les propostes d’urgència.  
 
La Sra. presidenta agraeix la inclusió de la qüestió com a proposta d’urgència i tot seguit 
cedeix la paraula per a les intervencions que es vulguin fer en relació al tema de 
referència. 
 
--- 
S’incorpora a la sessió el representant del Grup Municipal de CiU, quan són les 19 h. 27 
m. 
--- 
 
Vist el que ha estat exposat per la Sra. presidenta, les persones membres del consell es 
donen per assabentades de la informació que els ha estat facilitada.   
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8.- Precs i preguntes 
 
La Sra. presidenta s’adreça als assistents per demanar-los si hi ha algun prec o pregunta 
a fer. 
 
S’obre un torn d’intervencions entre els assistents.  
 
Quan  són les 19 hores i 34 minuts, atès que no hi ha més assumptes què tractar,  la 
presidència dóna per acabada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta. 


