
   

 

Acta de sessió del Consell d’Infants Municipal de la Bisbal d’Empordà 

 

Identificació de la sessió 

 

Núm.: 3/2017 

Caràcter: ordinària  

Data: 30 de novembre de 2017 

Horari: de 17.40 a 18.20 h 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 

 

Assistents 

 

Enric Marquès Serra, regidor de l’Àrea d’Ensenyament 

Carles Puig Madrenas, regidor de l’Àrea de Cultura 

Josep Maria Castells Garangou, regidor de l’Àrea de Transparència, Participació Ciutadana, 

Comunicació i Noves Tecnologies 

Maite Bravo Rodríguez, regidora d’Acció Social i Ciutadania  

Elsa Ametller Llovet, regidora  de Seguretat Ciutadana del Consell d’Infants 2016/2017 

Marc Llenas Viñoles, regidor de Transparència, Participació Ciutadana, Comunicació i Noves 

Tecnologies del Consell d’Infants 2016/2017 

Fiona Estany Rovira, regidora de Gent Gran del Consell d’Infants 2016/2017 

Anouar El Barkouki, regidor de Cultura del Consell d’Infants 2016/2017 

Gerard Coll Hernández, regidor d’Esports del Consell d’Infants 2016/2017 

Emma Lamououx Calvo, regidora de Desenvolupament Local i Promoció i Habitatge 

2016/2017 

Francesc Palau Corbacho, regidor d’Urbanisme i Via Pública del Consell d’Infants 2016/2017 

Maria Homs Lloveras, regidora d’Ensenyament 2017/2018 

Berta Palet Muñoz, regidora de Seguretat Ciutadana 2017/2018 

Roger López Llenas, regidor de Transparència i Comunicació 2017/2018 

Àlex Guerrero Homs, regidor d’Esports 2017/2018 

Irene Roman, regidora d’Acció Social i Ciutadania 2017/2018 

Clàudia Pou Ferrés, regidor de Solidaritat, Cooperació i Habitatge 2017/2018 

Martí Tubert Pons, regidor d’Urbanisme i Via Pública 2017/2018 

Maria Martínez Fernández, regidora de Gent Gran 2017/2018 

Duna Sarís Balet, regidora de Cultura 2017/2018 

Laura Torres Benavente, regidora de Joventut i Dona 2017/2018 

Laia Pallés Matacàs, regidora de Desenvolupament Local i Promoció Econòmica 2017/2018 

Youssef Eddahbi Eddahbi, regidor de Medi Ambient 2017/2018 

Salva Romero Gómez, regidor de Participació Ciutadana i Noves Tecnologies 2017/2018 

Elena Montiel Bach, educadora social de l’Àrea d’Ensenyament 

Núria Trilla Mont, secretària i tècnica de l’Àrea d’Ensenyament 

 

S’excusen 

 

Lluís Sais Puigdemont, alcalde i regidor d’Urbanisme, Via Pública i Serveis, Seguretat 

Ciutadana i Pla de Barris 



   

 

Paula Solés Bonet, regidora de Medi Ambient del Consell d’Infants 2016/2017 

Laura Vila Cabello, regidora d’Ensenyament del Consell d’Infants 2016/2017 

Sergi Plaja Artacho, regidor d’Acció Social i Ciutadania, Solidaritat i Cooperació del Consell 

d’Infants 2016/2017 

Èlia Abril Cruz, regidora de Joventut i Dona del Consell d’Infants 2016/2017 

 

Ordre del dia 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Traspàs dels càrrecs dels anteriors regidors, presentació i jurament dels nous membres 

del Consell d’Infants Municipal (CIM). 

3. Calendari de sessions previstes per al curs 2017-18. 

4. Reglament del CIM. 

5. Propostes de les diferents regidories.  

6. Torn obert de paraules. 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

El regidor de l’Àrea d’Ensenyament, Enric Marquès, dona la benvinguda als assistents a la 

primera sessió del Consell d’Infants Municipal del curs 2017/18. 

 

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat. 

 

Presentació, adjudicació de càrrecs i jurament dels nous membres del Consell d’Infants 

Municipal (CIM) 

 

A continuació, els nous membres del Consell d’Infants prenen possessió del càrrec llegint la 

fórmula protocol·lària davant l’alcalde, reben un diploma i un carnet i, tot seguit, passen a 

ocupar el lloc a la Sala de Plens. 

 

Especial benvinguda del regidor de l’Àrea d’Ensenyament, Enric Marquès, als alumnes de 

l’Escola Empordanet, que s’incorporen al Consell enguany.  

 

Calendari de sessions previstes per al curs 2017-18 

 

Pren la paraula el regidor de l’Àrea Ensenyament, Enric Marquès. Es proposa el calendari de 

les dues sessions previstes per al curs 2017-18: el dijous 22 de febrer de 2018 i el dijous 24 de 

maig de 2018.  

 

Reglament del CIM 

 

S’aprova el reglament del CIM per unanimitat dels presents i es realitza una lectura de 

l’article 4 per deixar constància dels objectius.  

 



   

 

“Capítol I  

Disposicions generals  

... 

Article 4.  

Finalitat i objectius  

El Consell d’Infants de la Bisbal d’Empordà és un òrgan de participació de les nenes i els nens que té 

com a finalitat aconseguir que els infants visquin a la seva ciutat essent-ne part activa, desenvolupant 

la seva capacitat crítica i fent sentir la seva veu.  

El objectius generals són:  

 Crear una estructura vàlida i estable de participació dels infants i de comunicació entre 

aquests i les autoritats municipals.  

 Fomentar el treball col·lectiu en pro d’un bé comú.  

 Desenvolupar estratègies per treballar la democràcia participativa.  

 Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de manifestar i decidir com volen que sigui la 

seva ciutat.  

 Aconseguir que les persones adultes reconeguin els drets dels infants, valorin la seva opinió i la 

prenguin en consideració”. 

 

Propostes de les diferents regidories 

 

Prèviament a les propostes dels consellers, el regidor de l’Àrea Ensenyament, Enric Marquès, 

es refereix a mancances detectades del Consell d’Infants que es pretenen abordar. Exposa 

la possibilitat d’allargar el càrrec de regidors durant 2 anys i la possibilitat de dedicar una 

partida destinada únicament al Consell d’Infants per tal que les propostes escollides puguin 

desenvolupar-se.  

 

A continuació, els consellers aporten les seves propostes: 

 

Salva Romero Gómez, regidor de Participació Ciutadana i Noves Tecnologies, proposa 

realitzar activitats el cap de setmana per a aquelles persones que vulguin participar-hi i crear 

un tauler digital on puguin consultar-se que se situï al centre de la Bisbal.  

 

Youssef Eddahbi Eddahbi, regidor de Medi Ambient, proposa convocar la ciutadania de 

forma mensual per recollir la brossa de les vores dels rius i dels carrers de la ciutat. I, de forma 

anual, realitzar una plantada d’arbres en què participin els infants de la Bisbal.  

 

Maria Martínez Fernández, regidora de Gent Gran, proposa, tenint en compte la manca de 

contacte entre els infants i les persones grans del poble, l’assistència dels nens al geriàtric i al 

casal d’avis per parlar de temes d’interès. També proposa augmentar les places del geriàtric 

per tal que no hi hagi llista d’espera.  

 

Laia Pallés Matacàs, regidora de Desenvolupament Local i Promoció Econòmica, proposa la 

construcció d’un càmping a la Bisbal d’Empordà amb l’objectiu que aquelles persones que 

facin rutes per la comarca disposin d’un espai on pernoctar. A més, suggereix  l’ampliació 

de la vorera del carrer Cavallers i convertir els espais reservats per a l’estacionament de 

vehicles en vorera.  Proposa fer el mateix al carrer Ample, a més de limitar la circulació de 

vehicles únicament als veïns, i amb aparcaments només de càrrega i descàrrega, amb la 

finalitat de fomentar el comerç.  

 



   

 

Clàudia Pou Ferrés, regidora de Solidaritat, Cooperació i Habitatge proposa ampliar el 

nombre de zones verdes de la ciutat, habilitant parcs dels quals la ciutadania puguin fer ús.  

 

Irene Roman, regidora d’Acció Social i Ciutadania, proposa la instal·lació de rampes per a 

les persones amb mobilitat reduïda. D’altra banda, demana no llençar els aliments que han 

sobrat a l’escola, sinó fer-los arribar a persones a qui els manquin, organitzar una donació de 

joguines i fer una obra de teatre benèfica (cobrant 3 €) per recaptar fons per a les persones 

amb manca de recursos econòmics. Finalment, proposa posar més contenidors de roba. 

 

Àlex Guerrero Homs, regidor d’Esports, proposa recuperar la cursa de sant Silvestre, millorar la 

gespa del camp de futbol del Bisbalenc, arreglar els seients de les grades del camp de 

futbol, millorar la seguretat del camp de futbol per evitar robatoris i augmentar el nombre de 

seients a la graderia del pavelló poliesportiu.  

 

Duna Sarís Balet, regidora de Cultura, proposa augmentar les sortides amb l’escola al teatre i 

al cinema fora de l’horari escolar, i al mateix temps augmentar l’oferta disponible per a 

públic de tercer cicle de primària.  

 

Martí Tubert Pons, regidor d’Urbanisme, proposa arreglar les voreres de l’avinguda Mas Clarà, 

per tal que es pugin recollir els infants de l’escola còmodament.  

 

Berta Palet Muñoz, regidora de Seguretat Ciutadana, proposa eixamplar les voreres estretes 

com la del carrer Cavallers, canviar la parada de bus del carrer de les Voltes per tal d’evitar 

embussos, millorar la visibilitat de la sortida dels cotxes que surten de la urbanització a 

l’alçada dels pisos de Sant Jordi i millorar la il·luminació dels passos de vianants amb poca 

visibilitat. 

 

Maria Homs Lloveras, regidora d’Ensenyament, proposa crear als centres educatius espais on 

estacionar patinets i monopatins per tal d’evitar robatoris, i seguir amb la senyalització de 

camins segurs per anar a l’escola.  

 

Roger López Llenas, regidor de Transparència i Comunicació, proposa potenciar 

tecnològicament Ràdio Bisbal, instal·lar punts de connexió wifi gratuïts a la Bisbal, enviar SMS 

a la població per tal de recordar-los actes rellevants del municipi i possibilitar la participació 

dels infants a  Ràdio Bisbal fora de l’horari escolar a través d’un curset de ràdio.  

 

Laura Torres Benavente, regidora de Joventut i Dona, proposa crear un espai de joc 

permanent i que les famílies amb cotxets d’infants puguin disposar de pàrquings més amplis.   

 

A continuació el regidor de l’Àrea Ensenyament, Enric Marquès, dona resposta a algunes 

propostes concretes: 

 

Es desestima ampliar les places del geriàtric per motius d’espai. També es desestima la 

creació d’un càmping.  

 



   

 

En relació amb les zones verdes, ja es preveu al pressupost 2018 un nou parc infantil a la 

ciutat al final de l’Aigüeta, per tant, no es gestionarà des del Consell d’Infants.  

 

Sobre la cursa de sant Silvestre caldrà parlar-ho amb el regidor d’Esports, David Baixeras. 

 

Algunes millores en voreres ja estan essent estudiades.  

 

Es preveu que el projecte Camins Segurs hagi avançat notòriament abans de la fi del 

present curs escolar. S’han fet reunions amb les AMPA i intentarem fer una actuació abans 

d’acabar el curs 2017-18. 

 

En relació amb la ràdio el Regidor de Transparència i Comunicació, Josep M. Castells, 

comenta que s’han proposat idees molt bones i que es preveu poder fer un curs de ràdio, 

però abans caldrà traslladar-la a l’antic ajuntament un cop acabin les obres. 

 

Pel que fa a la resta de propostes, aquestes es treballaran juntament amb les tècniques i se’n 

parlarà a la propera reunió.  

 

Torn obert de paraules 

 

No hi ha intervencions. 

 

Es clou l’acte amb un berenar de benvinguda als nous regidors i de comiat dels anteriors a la 

sala de descans de l’Ajuntament.  

 

 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

La secretària      Vist i plau 

       El president 
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