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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
CONSELL MUNICIPAL D'ESCOLES BRESSOL 

DE 19 DE JUNY DE 2018 

 
A Palau-solità i Plegamans,  al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia  19 de juny 
de 2018, sent  les 18 hores i 33 minuts, prèvia convocatòria i sota la presidència del  Sra. 
Carmen Cabeza Nieto, assistit pel Sr. Miquel Alimbau  Parera, 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. Luisa Fernández García, com a regidora delegada. 

 Sr. Jordi Pujol Lozano, en representació del Grup Municipal de PDeCAT.  

 Sr. Juan Martínez Nieto, en representació del Grup Municipal Ciutadans. 

 Sra. Àngels Marcuello Martínez en representació del Grup Municipal ICV-E.  

 Sr. Jordi Plaza Nualart, en representació del Grup Municipal ERC. 

 Sra. Mercedes Rodríguez Baeza, en representació del Grup Municipal PP.  

 Sra. Alicia Vives Velasco,  en representació de l'AMPA de l'Escola Bressol Patufet. 

 Sra. Emma Chevallard Navarro, en representació de l’AMPA de l’Escola Bressol el 
Sol.  

 Sra. Núria Valera Vicente, en representació de les educadores de les escoles bressol.  

 Sra. Irene Escriche Minguella, coordinadora de l'Escola Bressol Patufet.  

 Sra. Elisabet Aguayo Tarragó, coordinadora de l'Escola Bressol el Sol.  

 Sr. Marc Sanabria Robledo, en representació del Grup Municipal de PSC-CP, qui 
s’incorpora a la sessió en el debat del tercer punt de l’odre del dia, quan són les 19 h 
19 m. 
 

També assisteix a la sessió la Sra. Cecilia Valois Lievano, referent a la Regidoria 
d’Ensenyament de les Escoles Bressol municipals de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans.  
 
Són absents a la sessió:  

 Sra. Carme Sanz Cabero, com a regidora delegada.  

 Sr. Jordi Méndez Cordobés, representant del Grup Municipal CUP. 
 
Havent-hi quòrum suficient el consell queda constituït vàlidament, havent-se de mantenir el 
quòrum mínim d’un terç del nombre legal dels seus membres al llarg de tota la sessió; a 
continuació la Sra. Presidenta  dóna la benvinguda a totes les persones assistents. Tot 
seguit es procedeix per la presidència a  l'obertura de la sessió amb el primer punt de l'ordre 
del dia. 
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1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de 25-04-2018 
 
La Sra. presidenta pregunta a les persones assistents si hi ha alguna esmena a fer a 
l’acta de la sessió ordinària de data 25 d’abril de 2018, sent contestada en sentit negatiu, 
aprovant-se l’acta per unanimitat.  
 

2.- Matriculació curs 2018-2019  
 
La Sra. presidenta cedeix la paraula a la Sra. Valois, qui informa en relació a l’oferta de 
places a les escoles bressol municipals: 
 

 
Tot seguit fa esment de les sol·licituds presentades:  

 
Continua la Sra. Valois explicant que a l’Escola Bressol El Sol hi haurà les següents aules:  
 

 Aula mixta  Disposarà de 6 alumnes més un alumne amb necessitats educatives 
especials. 

 Dues aules d’1 a 2 anys, amb 9 alumnes cada una. 
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 Dues aules de 2 a 3 anys, amb 20 alumnes cada una. 

 En total hi haurà cinc grups.  
 
A l’Escola Bressol Patufet hi hauran els següents grups:  

 Una aula de nadons, amb 6 criatures (6). 

 Dues aules de d’1 a 2 anys, amb 12 i 13 alumnes cada una (12-13).  

 Tres aules de 2 a 3 anys, amb 18 alumnes cada una (18-18-18). 
 
--- 
S’incorpora a la sessió a la Sra. Mercedes Rodríguez Baeza, quan són les 18 h 36 m 
--- 
 

 
 
La Sra. presidenta demana si hi ha alguna persona en llista d’espera o bé si hi ha alguna 
sol·licitud que hagi quedat pendent.  
 
La Sra. Aguayo i la Sra. Escriche contesten que no hi ha ningú en llista d’espera i que 
tampoc hi ha cap sol·licitud pendent.  
 
La Sra. Marcuello comenta que hi ha una remuntada en la feina a les empreses i demana 
si s’han produït peticions de la zona industrial.  
 
La Sra. Aguayo contesta de manera afirmativa, ja que hi ha algunes persones que 
portaran les criatures a l’Escola Bressol El Sol i que treballen en el polígon industrial. 
 
El Sr. Plaza exposa que avui ha sortit publicada la taxa de natalitat de l’Estat corresponent 
a l’any 2017, i que va a la baixa.  
 
Acabada la intervenció del Sr. Plaza la Sra. presidenta demana si hi ha alguna pregunta o 
comentari a fer, sent contestada en sentit negatiu, per la qual cosa es passa al següent 
punt de l’ordre del dia.  
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3.- Valoració extensibles  
 
La Sra. presidenta comenta que les educadores han d’oferir, de cara al proper curs, quins 
seran els serveis en horari extensible que donaran les escoles bressol, perquè les 
persones usuàries del servei puguin determinar el que més els convingui, si bé també hi 
ha la realitat que quan arriba el moment de portar a terme el servei moltes vegades hi ha 
poques criatures i cal replantejar-se  la seva prestació o la manera com es fa (si en dos 
centres o en un), i en un consell anterior es va suggerir fer un estudi històric de com havia 
anat la prestació del servei, per disposar de dades objectives, que és el que s’ha fet, i tot 
seguit cedeix la paraula a la Sra. Valois, qui exposa de com ha anat la prestació del servei 
de l’horari extensible de Setmana Santa i del mes de juliol en diferents cursos:   
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La Sra. Valois exposa que quan s’obre una sola escola per a la prestació del servei es 
produeixen queixes de persones que o bé no volen anar a l’altra escola o bé que no 
disposen de vehicle per a desplaçar-se.  
 
El Sr. Plaza comenta que de cara al futur cal fer la reflexió de si en horari de 8 a 9 s’obre 
el servei per a 4 o 5 nens, també poden dir les famílies que amb el mateix nombre 
d’alumnes no s’ofereix el servei de tarda quan amb aquest mateix nombre s’ofereix el del 
matí. També exposa que ha preguntat a companys on portaven les criatures, i molts han 
contestat que a l’escola bressol privada pel motiu que ofereix un servei més ampli per la 
tarda que no pas les escoles bressol municipals.    
 
Intervé la Sra. presidenta per dir que vistes les dades facilitades, per Setmana Santa 
prestant el servei de 9 a 15 hores n’hi ha més que suficient. Afegeix que vol deixar clar 
que aquest punt s’ha portat al consell no pas perquè l’Ajuntament tinguin unes despeses 
d’obertura, que hi són, i que per aquest motiu no vulgui obrir, sinó que ha estat una 
inquietud de les educadores per poder informar quins serveis es donaran el curs vinent, 
clou la seva intervenció dient que el que cal valorar és com es presta el servei en el mes 
de juliol. 
 
La Sra. Marcuello exposa que és evident que en relació a costos no seria assumible, i 
pregunta si el servei s’ofereix a tothom  o bé tan sols als pares i mares que treballen. 
 
Contesta la Sra. Escriche dient que hi va haver una època en què el servei es va oferir a 
tothom, però que ara no, i que tan sols s’ofereix a qui treballi o tingui una necessitat de 
què la criatura estigui a l’escola.  
 
La Sra. Marcuello manifesta que és del parer que tant Setmana Santa com el mes de juliol 
s’hauria d’oferir  i si cal, pel nombre d’alumnes, fer-ho en una sola escola.  
 
La Sra. Chevallard comenta que els pares que tenen un problema necessiten que 
s’ofereix el servei i que aquest es presti i la seva posició és que s’adhereix a la proposta 
de què s’ofereixi el servei tant per Setmana Santa, que podria ser en una escola fent tot 
l’horari,  com en el mes de juliol; també proposa que es podria prestar el servei de manera 
que una escola obrís fins a les 15 h. i l’altre fins a les 17 h., i que qui necessiti fer l’horari 
fins a les 17 h. que ja vagi pel matí a aquesta mateixa escola.  
 
--- 
S’absenta el Sr. Sanabria quan són les 18 h 56 m 
--- 
La Sra. Rodríguez planteja la possibilitat de posar una línia de bus urbà per possibilitar el 
desplaçament d’una escola a l’altre per part de les persones usuàries del servei d’escoles 
bressol.  
 
El Sr. Plaza exposa el problema que planteja el desplaçament de menors en un autobús. 
 
La Sra. presidenta intervé per dir que aquesta proposta –la de la Sra. Rodríguez− és 
inviable, i que el que han d’entendre les educadores és que els representants municipals 
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es deuen als ciutadans i a oferir-los els serveis que aquests demanen, per la qual cosa 
s’estarà a que es presti el servei, i el reglament permet flexibilitzar el nombre d’alumnes, i 
si hi ha 8 famílies que necessiten portar a les criatures a l’escola s’estarà més proper a 10 
que no pas 4, i el que s’estaria és que per a 8 famílies es prestés el servei. 
 
La Sra. Aguayo comenta que entenen la dificultat en què es troben les famílies, però 
també hi ha una realitat que és la de qui ha d’estar a les aules i la manera com s’organitza 
la prestació laboral.  
 
La Sra. Marcuello manifesta que li ha agradat molt el que ha dit la Sra. presidenta, en el 
sentit que no era un problema de costos ni una qüestió tan sols econòmica de si es presta 
el servei o no. 
 
La Sra. presidenta exposa que caldria oferir el servei i racionalitzar les peticions que hi 
haguessin. 
 
El Sr. Plaza diu que és del parer d’oferir el servei i que una vegada es disposi de les 
peticions de les famílies, es valori si es dóna el servei com a mínim en un centre. 
 
La Sra. presidenta exposa que el que s’ha de ser és realista, ja que en el mes de juliol no 
poden estar totalment obertes les escoles, ja que també cal fer la formació a les 
educadores, les quals també han de preparar el crus vinent; com tampoc és possible tenir 
l’escola totalment oberta prestant el servei ja que cal fer les obres que s’hagin de portar a 
terme. 
 
La Sra. Escriche manifesta que s’ha d’oferir un horari i assegurar que aquest es donarà, i 
potser ara ha arribat el moment de dir que el servei de 3 a 5 de la tarda no es donarà.  
 
El Sr. Pujol pregunta si les famílies no ho sabien abans quin seria el servei que es donaria 
a l’escola. 
 
Contesta la Sra. Aguayo dient que les famílies ho saben abans els serveis que es donaran 
a les escoles, però la realitat és que quan els sorgeix alguna necessitat llavors demanen 
la prestació del servei tot i que prèviament no s’haguessin plantejat utilitzar-lo, i que troba 
millor que d’entrada en el mes de juliol s’ofereixi de les 8 h a les 15 h, ja que d’aquesta 
manera les famílies ja saben a que atenir-se.  
 
El Sr. Pujol pregunta no ho han de demanar ara. 
 
Contesta la Sra. Escriche dient que no, que es demana un mes abans ja que a la pràctica 
s’han trobat que si es demana amb més antelació les famílies contesten que no ho saben. 
 
La Sra. Aguayo manifesta que no és possible fer-ho amb més temps d’antelació. 
 
La Sra. Chevallard comenta que cal donar el servei que la gent demana i atreure a les 
famílies prestant un servei més ampli. 
 
La Sra. presidenta exposa que cal respectar el que diu el reglament de règim intern i 
també veure quines són les necessitats reals existents. 
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El Sr. Plaza reitera la seva opinió en el sentit que cal oferir el servei i que val la pena 
estudiar la possibilitat d’oferir més servei en el mes de juliol. Acabades aquestes paraules 
el Sr. Plaza manifesta que ha de marxar. 
--- 
S’absenta el Sr. Plaza quan són les 19 h 29 m 
--- 
La Sra. presidenta diu que també caldria fer la prospecció de quina cosa fan els municipis 
del voltant.  
 
La Sra. Valera comenta que a Barcelona les escoles bressol ofereixen servei fins el dia 15 
de juliol i en horari de matí fins a les 15 h. 
 
La Sra. presidenta exposa que la conclusió és que s’ha d’oferir el servei per Setmana 
Santa i que es faria en un únic centre, i que pel mes de juliol també es prestaria, i el que 
cal saber és veure si s’arriba a una quantitat propera de criatures a la quantitat que diu el 
reglament. 
 
La Sra. Chevallard pregunta si una escola ofereix per la tarda i a la que va no, si la família 
podria optar per fer aquest servei a l’altre escola. 
 
Contesta la Sra. Escriche dient que no ho veu, pensant en la criatura.  
 
La Sra. Chevallard replica dient que si l’escola no presta el servei i la família té el 
problema el resoldran buscant una altra solució i la problemàtica per a la criatura serà la 
mateixa.  
 
Intervé la Sra. Aguayo per manifestar que tampoc es poden solucionar totes les 
problemàtiques. 
 
 Acabada la intervenció de la Sra. Aguayo la Sra. presidenta demana si hi ha alguna 
pregunta o comentari a fer, sent contestada en sentit negatiu, per la qual cosa es passa al 
següent punt de l’ordre del dia.  
 
4.- Valoració de l’activitat de l’Escola de Música 
 
La Sra. presidenta cedeix la paraula a la Sra. Valois que exposa que l’activitat es va fer a 
la biblioteca i es va portar a terme en diferents sessions, i que l’experiència va ser molt 
positiva, i així els ho varen manifestar les persones participants.  
 
Acabada la intervenció de la Sra. Valois la Sra. presidenta demana si hi ha alguna 
pregunta o comentari a fer, sent contestada en sentit negatiu, per la qual cosa es passa al 
següent punt de l’ordre del dia.  
 
5.- Propostes d’urgència  
 
La Sra. Valois manifesta que el dia 12 de juny de 2018 es va publicar en el Diari Oficial de 
la Generalitat l’Ordre per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als 
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centres educatius no universitaris de Catalunya, fet que comporta que calgui informar al 
consell de quin serà el calendari escolar de les escoles bressol pel proper curs, i que 
donat que la convocatòria d’aquest consell es va fer amb anterioritat al dia esmentat, cal 
incloure aquest punt dins de les propostes d’urgència. 
 
La Sra. presidenta, vist el manifestat per la Sra. Valois informa que primer cal que el 
consell aprovi si s’inclou la seva proposta dins de les propostes d’urgència abans d’entrar 
al debat i, si procedeix, votació del punt, per la qual cosa sotmet a votació si la proposta 
de la Sra. Valois s’inclou dins de les propostes d’urgència, aprovant-se per unanimitat de 
les persones assistents la seva inclusió.  
 
La Sra. Valois exposa quin seria el calendari escolar pel curs 2018-2019 de les escoles 
bressol municipals:  
 

 
 
La Sra. presidenta puntualitza que en relació a la festa local del 10 de juny de 2019, que 
encara no ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament, per la qual cosa tot i que sigui molt 
probable que la segona Pasqua sigui festa local, encara no és oficial. Tot seguit la Sra. 
presidenta demana si hi ha alguna pregunta o comentari a fer, sent contestada en sentit 
negatiu, per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del dia.  
 
8.- Precs i preguntes 
 
No n’hi ha.  
 
Quan  són les 19 hores i 56 minuts i atès que no hi ha més assumptes què tractar,  la 
presidència dóna per acabada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta. 
 
 
  


