Acta de sessió del Consell d’Infants Municipal de la Bisbal d’Empordà
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2016
Caràcter: ordinari
Data: 25 de febrer de 2016
Horari: 17.30 a 18.35 h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
Assistents
Lluís Sais Puigdemont, alcalde
Enric Marquès Serra, regidor de l’Àrea d’Ensenyament
Arnau Jiménez, regidor d’Ensenyament del Consell d’Infants
Irene Treviño, regidora de Serveis Socials i Gent Gran del Consell d’Infants
Aynes 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
Jan Gamero, regidor de Seguretat Ciutadana 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
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Presentació de les propostes de les diferents regidories.
Elecció de les propostes assumibles fins a final de curs.
Previsió del calendari d’execució de les propostes escollides.
Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió
Aprofitant que la Núria Anglada és present en aquest CIM se li demana si s’ha pogut llegir
l’última acta de la legislatura passada. Tot i que ja va ser aprovada pels regidors del CIM de
la legislatura passada, faltava l’aprovació de la Núria Anglada.
Es dóna per aprovada.

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat però amb la següent esmena:
“La franja d’edat que es demanava en la petició d’activitats, espectacles, concerts... per al
jovent és dels 12 als 16 anys” en lloc dels 14 als 18 com consta en l’acta.

2. Presentació de les propostes de les diferents regidories
Ensenyament:
Respon: Enric Marquès, regidor de l’Àrea d’Ensenyament
1. Extraescolars d’esports. Es va quedar al Consell d’Esports que es becarien uns quants
nens de les escoles i al final no s’ha fet i no han pogut fer extraescolars esportives.
Tal com vam quedar al CIM, es va demanar el nom dels nens per fer una previsió de
beques, però sempre tenint en compte que es treballava de cara al curs 2016-2017.
En aquest moment s’estan fent les bases i les beques es donaran, el proper curs, als
alumnes de 1r i 2n de primària.
2. Dotar les escoles de més llibres de lectura.
Com vam comentar al CIM, ho podem mirar d’estudiar de cara al proper curs.
També caldria parlar-ne amb les AMPA, perquè em consta que en alguna escola
l’aportació per a llibres es fa des de l’Associació.
3. Portàtils o eines informàtiques a les escoles.
Aquesta petició s’ha de fer al Departament d’Ensenyament. Des de l’Ajuntament hi
ha actuacions que no es poden assumir.
4. Petició que hi hagi més dies de Jornades Esportives.
Tal com vam avançar al CIM, ho hem comentat amb el regidor d’Esports. Les
Jornades Esportives, en el seu format actual, estan ben consolidades dintre de la
programació de les escoles. En principi no crec que faltin dies. A més, tal com apunta
el regidor d’Esports, per fer més dies caldria més implicació de tots els actors, en
general, i en aquests moments no és viable.
Esports:
-

Arreglar les xarxes i cistelles de bàsquet trencades de la plaça de la Sardana.
Fer una fira d’esports.
Petició d’una pista d’atletisme.
Posar xarxa i arreglar la cistella de bàsquet que hi ha al costat del Pavelló.
Arreglar els parcs de salut i afegir-ne un al parc infantil del costat de la Llar d’Infants.
Arreglar el regulador de la temperatura de l’aigua de les dutxes del camp de futbol.
Arreglar l’herba de la Piscina Municipal, perquè punxa quan es camina descalç.

Via Pública:
-

Revisar l’estat dels semàfors. Sembla que alguns no funcionen bé. També sembla que
no van bé els senyals de vianants.
Arreglar les caixes que hi ha al costat dels semàfors perquè es posin en verd i així
poder travessar el pas de vianants, perquè quan es prem el botó no funciona.
Repassar periòdicament els fanals.
Canviar les papereres rovellades.
Recollida més eficient de les escombraries.
Cal acabar d’arreglar les voreres i els desperfectes ocasionats per l’arranjament de
l’incident a la xarxa d’aigua del mes d’agost passat al carrer Paral·lel.

Seguretat Ciutadana:
-

Arreglar voreres i ampliar-les.
Netejar els carrers, sobretot les caques de gossos.
Canviar de lloc la parada de la SARFA i posar-la a l’aparcament del camp de futbol
vell.
Treure les proteccions de ferro dels arbres de l’aparcament del CAP.
Més il·luminació als carrers que els faci falta.
Asfaltar l’aparcament que hi ha al final d’un carrer sense nom i que està situat
darrere de l’antic l’escorxador i davant del Pavelló d’Esports.
Millorar la visibilitat d’alguns carrers.
Posar una banda reductora a la carretera de Cruïlles, davant del bar de Ca la Fina.
Recollir les escombraries dels espais públics després d’un concert.
Posar una senyalització a la sortida dels garatges que hi ha a la Talaia per advertir del
perill perquè els cotxes surten directament a la vorera.

Turisme i Promoció de la Ciutat:
-

Posar tríptics amb plànols de la Bisbal, remarcant els llocs més interessants amb
l’explicació en diferents idiomes.
Posar audioguies al Castell per així donar a conèixer la seva història.
Visita guiades pel diferent patrimoni de la Bisbal.
Fer més publicitat, a la ràdio, als diaris... de les Fires que es fan a la Bisbal.
Arreglar unes rajoles trencades que hi ha al Terracotta Museu, perquè hi ha nius
d’abelles.

Cultura:
-

Demanen que es faci tot el possible per solucionar el conflicte de les obres de la
biblioteca.
Fer més espectacles per al jovent d’entre 12 i 16 anys.
Posar auriculars a la biblioteca municipal actual.
Controlar el comportament dels usuaris de la biblioteca (menors i majors).
Fer una festa major d’hivern.
Construir un centre cívic.

La regidora de Cultura del CIM manifesta que hi ha persones que obren cartes que no són
seves. Caldria demanar civisme a aquestes persones.
Medi Ambient:
-

Posar més tanques de fusta al contenidors d’escombraries que hi ha als pisos de la
Pau.
Posar més fonts a la ciutat, concretament als pisos de Sant Jordi i al Passeig.
Netejar els bancs del Passeig dels excrements d’ocells.

Joventut:
-

Demanen que l’oficina de la SARFA estigui més temps oberta, i que passi un autobús
més entre les 7.45 i 10.50 h, per exemple a les 9 h.
Arreglar les portes dels vestuaris del Pavelló Municipal perquè no pugin entrar per
l’espai que hi ha a sota.
Arreglar el mirall dels lavabos de nens que hi ha a l’aparcament del camp de futbol
vell.

Urbanisme:
-

Fer un parc de gossos a la zona sud de la Bisbal.
El rètol del Museu Terracota no s’entén gaire bé.
Treure la cabina de telèfons que hi ha al costat de l’estàtua, que hi ha davant les
Voltes i al carrer dels Valls.
Millorar el parc de la plaça de la Sardana amb més jocs i que siguin més divertits.

Solidaritat i Cooperació:
-

Fer un mercat solidari de segona mà i/o de manualitats, per donar a Càritas el
benefici que es pugui treure.
Fer una marxa solidària (com la Marxa de l’Arboç) amb el mateix objectiu del punt
anterior.
Fer una recollida d’aliments per a les persones necessitades.

Serveis Socials i Gent Gran:
-

Ampliar el geriàtric i decorar-lo millor.
Continuar fent cantates per Nadal i que tant les cantates com les altres activitats que
es fan al Mundial es mirin de representar al geriàtric sempre que es pugui.
Tornar a posar ambulàncies a la nit.
Que la gent gran ja jubilada vagi a les escoles a parlar sobre la seva experiència de
treball.

L’alcalde manifesta que totes aquestes propostes es passaran al regidors pertinents.
Elecció de les propostes de les diferents regidories
Previsió del calendari d’execució de les propostes escollides
El regidor de l’Àrea d’Ensenyament comenta que a l’ordre del dia hi ha un punt que és
l’elecció de les propostes assumibles fins a final de curs. Ell entén que hi ha força propostes
que es poden assumir.
En tot cas, parlarà amb els regidors i es compromet a fer-los arribar a les escoles i a cada un
dels regidors un correu electrònic, on hi hauria les propostes factibles i les respostes del
regidors juntament amb un calendari d’execució d’aquestes.
Aquest seria un document de treball i no l’acta en si, on es veuria quines són les possibilitats i
quin és el calendari d’execució d’aquestes actuacions.

Torn obert de paraules
No hi ha cap intervenció.
Informacions diverses
Per poder confirmar la data del proper CIM les escoles passaran a l’Àrea d’Ensenyament els
dies de les sortides de tots els centres durant el mes de maig i d’acord amb elles se’ls farà
una proposta per celebrar l’últim Consell d’Infants Municipal.
En aquest últim CIM es farà la valoració del compliment de les propostes que s’hagin triat.
Torn obert de paraules
No hi ha cap intervenció.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El president

