Acta de sessió del Consell d’Infants Municipal de la Bisbal d’Empordà
Identificació de la sessió
Núm.: 2/2016
Caràcter: ordinari
Data: 26 de maig de 2016
Horari: 17.40 a 18 h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
Assistents
Carles Puig, regidor de Cultura
Josep Maria Castells, regidor de Comunicació, Transparència i Participació Ciutadana
Maria Roura, regidora de Joventut i Dona
Maite Bravo, regidora d’Acció Social i Ciutadania
Carme Vall, regidora de Gent Gran
Lluís Sais Puigdemont, alcalde
Enric Marquès Serra, regidor de l’Àrea d’Ensenyament
Arnau Jiménez, regidor d’Ensenyament del Consell d’Infants
Irene Treviño i Nil Díaz, regidor/a de Serveis Socials i Gent Gran del Consell d’Infants
Aynés Nistor, regidora de Joventut del Consell d’Infants
Martina Boada, regidora d’Urbanisme del Consell d’Infants
Jordi Farraró, regidor de Via Pública del Consell d’Infants
Jaume García, regidor de Turisme i Promoció de la Ciutat del Consell d’Infants
Irene Sallés, regidora de Medi Ambient del Consell d’Infants
Anna Gispert, regidora de Cultura del Consell d’Infants
Oriol Pou, regidor d’Esports del Consell d’Infants
Aroa Rodríguez, regidora de Solidaritat i Cooperació del Consell d’Infants
Núria Trilla, secretària
Absents
Jan Gamero, regidor de Seguretat Ciutadana del Consell d’Infants
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Seguiment de les propostes escollides.
Valoració del Consell d’Infants Municipal del curs 2015-16.
Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió
1. Lectura i aprovació de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat i sense esmenes.
2. Seguiment de les propostes escollides
El regidor de l’Àrea d’Ensenyament explica que s’ha fet una variació a una de les propostes
inicials. La proposta inicial que es va decidir era fer una parada a l’Espai Fireta del dia 1 de

maig per recollir els diners i donar-los a Càritas. Però, per diferents circumstàncies, es va
decidir fer la recollida a l’escola dels objectes infantils de segona mà per després fer la
donació als representants de Càritas.
Ens acompanya la presidenta de Càritas, Esperança Serra, i la secretària Rosa Gual.
Cada escola ha portat tot el que han recollit i els regidors del CIM fan el lliurament a Càritas
de tots els objectes.
3. Valoració del Consell d’Infants Municipal del curs 2015-16
Anna Gispert, regidora de Cultura: “Ha sigut una experiència nova per entendre el món
municipal i ajudar que la ciutat sigui diferent. Ens ha suposat dir noves experiències de les
regidories i col·laboració de les persones, conèixer els companys. La meva opinió és que és
bastant difícil ser regidora del que t’ha tocat, pel pressupost de diners i l’ajuda que es
necessita, etc. També l’esforç que fem és una petita ajuda per la Bisbal. M’ha agradat molt
ser regidora i delegada per l’experiència i la diversió, tot i que, m’hauria agradat que
s’haguessin fet algunes de les propostes que us vam demanar. Però no passa res!”
El regidor de l’Àrea d’Ensenyament comenta que cap al setembre s’intentarà tenir algunes
propostes fetes.
Irene Sallés, regidora de Medi Ambient: “Per mi ha suposat una responsabilitat molt gran
perquè els meus companys confien que els representi. M’ha agradat molt perquè he estat
compartint l’experiència amb altres companys de les altres escoles. Una proposta que vull
fer és que els regidors/es demanin propostes a la gent del carrer.”
Aynés Nistor, regidora de Joventut: “A mi m’ha agradat perquè penso que ha sigut una
experiència nova, perquè hem pogut entendre una mica el món de la política.
Ajudar que la Bisbal sigui millor com, per exemple, aportant coses que ajudin que la nostra
vila sigui més eficient. També he vist que hi ha coses que no es poden fer perquè s’ha de
vigilar amb moltes coses com ara el pressupost o els llocs on es poden posar...
A mi personalment m’ha agradat perquè ha sigut molt divertit i una cosa que ens ha
ensenyat moltes coses. M’hagués agradat conèixer la regidora de Joventut i parlar amb ella,
ja que aquest any no ha pogut ser m’agradaria que es considerés la possibilitat per a l’any
que ve, és a dir, que es pogués fer perquè seria més fàcil entendre cada un la seva
regidoria.”
Martina Boada, regidora d’Urbanisme: “A mi m’ha agradat molt aquesta experiència,
sobretot per conèixer diferents companys i també l’esforç que hem fet amb els companys
de classe de pensar propostes.”
Aroa Rodríguez, regidora de Solidaritat i Cooperació: “A mi m’ha agradat molt aquesta
experiència perquè hem pogut ajudar una mica a millorar la Bisbal amb les nostres propostes
i també perquè hem pogut conèixer els companys d’altres escoles.”
Nil Díaz, regidor de Serveis Socials i Gent Gran: “M’ha agradat molt i tot el que volia dir ja ho
han dit els meus companys.”
Arnau Jiménez, regidor d’Ensenyament: “He trobat una experiència xula haver pogut fer tot
això, m’ha permès conèixer l’alcalde i els regidors i els companys d’altres escoles.”
Oriol Pou, regidor d’Esports: “M’ha agradat molt anar al Consell d’Infants perquè he pogut
seure a les cadires dels regidors i poder fer coses per als ciutadans de la Bisbal.”

Jordi Farraró, regidor de Via Pública: “La meva opinió és que per ser regidor s’ha de ser molt
responsable i pensar amb el cap i no posar-se nerviós. També m’ha encantat ser regidor
perquè he conegut nous amics. M’ha semblat divertit conèixer a l’alcalde.
Jaume García, regidor de Turisme i Promoció de la ciutat: “M’ha agradat molt però tot el
que volia dir ja ho ha dit la Martina.”
4. Torn obert de paraules
El regidor de Cultura, Carles Puig, fa una pregunta a la regidora de Cultura del CIM: Què
faries tu perquè la gent participés més als actes que fan a la Bisbal (de la teva edat)?
Contesta: Quan veiés la gent pel carrer els ho diria personalment o amb cartells o fullets.
El regidor de l’Àrea d’Ensenyament, Enric Marquès, desitja a tots els assistents un bon
acabament de curs i un bon estiu.
L’alcalde comenta que a la propera sessió vindran els regidors del CIM per fer el traspàs al
nous regidors del CIM del curs 2016-17 i intentarem que també vinguin els regidors de l’equip
de govern perquè puguin explicar quines propostes s’han portat a terme i quines no i el
perquè. Agraeix l’assistència del públic i desitja un bon estiu a tothom.

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

Vist i plau
El president

