
   

 

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

 

Identificació de la sessió 

 

Núm.: 1/2018 

Caràcter: ordinària  

Data: 22 de febrer de 2018 

Horari: de 17.40 a 18.20 h 

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

 

Assistents 

 

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

Ciutadana i Pla de Barris 

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

Carles Puig Madrenas, regidor de l’Àrea de Cultura 

Maria Roure Fabré, regidora de l’Àrea de Joventut i Dona 

Carme Vall Clara, regidora de l’Àrea Hisenda i Patrimoni, Administració i Règim Intern, i Gent 

Gran 

Maria Homs Lloveras, regidora d’Ensenyament 

Berta Palet Muñoz, regidora de Seguretat Ciutadana 

Roger López Llenas, regidor de Transparència i Comunicació 

Àlex Guerrero Homs, regidor d’Esports 

Irene Roman, regidora d’Acció Social i Ciutadania 

Clàudia Pou Ferrés, regidora de Solidaritat, Cooperació i Habitatge 

Martí Tubert Pons, regidor d’Urbanisme i Via Pública 

Maria Martínez Fernández, regidora de Gent Gran  

Laia Pallés Matacàs, regidora de Desenvolupament Local i Promoció Econòmica  

Youssef Eddahbi Eddahbi, regidor de Medi Ambient  

Salva Romero Gómez, regidor de Participació Ciutadana i Noves Tecnologies  

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

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

 

S’excusen 

 

Laura Torres Benavente, regidora de Joventut i Dona  

Duna Sarís Balet, regidora de Cultura 

 

Ordre del dia 

 

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

2. Presentació de les propostes de les diferents regidories. 

3. Selecció de propostes a desenvolupar. 

4. Pla de treball. 

5. Torn obert de paraules. 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

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

 



   

 

Presentació de les propostes de les diferents regidories 

 

S’inicia amb la proposta de Participació Ciutadana i Noves Tecnologies. El regidor del CIM, 

Salva Romero Gómez, proposa: 

 

 Realitzar activitats el cap de setmana per a aquelles persones que vulguin participar-

hi. 

            Aquesta proposta correspon a una altra àrea.  

 Crear un tauler digital on es puguin consultar les activitats que es facin a la Bisbal i 

que se situï al centre de població. 

    El tauler digital sí que es realitzarà, i s’ubicarà en direcció Girona. 

 

A continuació es continua amb Medi Ambient. El regidor del CIM, Youssef Eddahbi Eddahbi, 

proposa: 

 Convocar la ciutadania de forma mensual per recollir la brossa de les vores dels rius i 

dels carrers a la ciutat. 

Es preveu poder repetir el “Lets clean up Europe” el divendres 11 de maig. I realitzar-

ho totes les escoles de forma conjunta. La Núria i l’Elena d’Ensenyament faran arribar 

la informació.  

 De forma anual, coincidint amb la Festa de l’Arbre, realitzar una plantada d’arbres 

en què participin els infants de la ciutat. 

 

Es proposa que pugui fer-se el dia 4 de març, per la festa de l’arbre, al carrer de la 

llar d’infants i que puguin participar-hi totes les escoles. Hi ha una activitat que es 

podria realitzar,  es diu “Plants for the Planet” a les Gavarres.  

www.Plant-for-the-planet.org 

Aquesta activitat s’ha fet a les escoles de Cassà de la Selva. 

I l’objectiu d’aquesta fundació es poder arribar a plantar un bilió d’arbres al món 

amb nens per combatre el canvi climàtic.   

 

Segueix Gent gran. La regidora del CIM, Maria Martínez Fernández, proposa: 

 Tenint en compte la manca de contacte entre els infants i les persones grans del 

poble, es proposa l’assistència dels nens i nenes al geriàtric i al casal d’avis per parlar 

de temes d’interès. 

És possible, sempre que els directors hi estiguin d’acord i els Consells Escolars ho 

aprovin. Per part del geriàtric i de la regidora de la Gent Gran no hi ha cap 

inconvenient. La regidora creu que els usuaris del geriàtric hi estaran interessats.  

Cal buscar un format d’activitat que vagi bé a tothom, escoles i regidors del CIM. 

També cal cercar una data per tal que pugui fer-se aquest mateix curs. I decidir quins 

nens i nenes serien els participants tenint en compte la capacitat del geriàtric.   

 Augmentar les places del geriàtric, per tal que no hi hagi llista d’espera. 

No es pot fer per falta d’espai a l’actual geriàtric. L’Ajuntament té uns terrenys per fer 

un nou geriàtric, el qual, de moment, no pot construir-se per falta de pressupost.   

 

Desenvolupament Local i promoció Econòmica. La regidora del CIM, Laia Pallés Matacàs 

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. 

Per fer el càmping es necessita una empresa privada i també un espai per construir-lo 

on hi hagi llum, aigua i clavegueram. Tot i això, hi ha la intenció de construir un espai 

per a autocaravanes. 

http://www.plant-for-the-planet.org/


   

 

 Ampliar la vorera del carrer Cavallers convertint els espais reservats per a 

l’estacionament de vehicles en vorera. Es 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. 

No es preveu l’eixamplament de les voreres dels carrers Cavallers i Ample, però si la 

millora de la vorera del carrer del Cor de Maria, segons la proposta del Pla de Barris.  

A la plaça Major no hi ha cap paperera. 

 Instal·lar papereres als carrers de Sant Josep i Santa Llúcia.  

Es preveu posar-ne.  

 

Solidaritat, Cooperació i Habitatge. La regidora del CIM,  Clàudia Pou Ferrés, proposa: 

 Ampliar el nombre de zones verdes de la ciutat, habilitant parcs dels quals la 

ciutadania en pugui fer ús.  

No es preveu fer-ho.  

● Creació d’obres de teatre per part de les escoles amb la intenció de recaptar fons 

per destinar-los a ajudes socials. 

Es considera la possibilitat de realitzar una obra teatral. Caldria que els agents 

implicats es posessin d’acord i definissin la proposta. Aquest any no seria possible, 

però sí de cara al curs vinent, si es treballa des de l’octubre i es presenta al maig 

aproximadament. Inicialment es preveuen dues opcions:  

1. Que cada any la faci una escola diferent.  

2. Fer una obra de forma conjunta entre totes les escoles.  

 

Acció Social i Ciutadania. La regidora del CIM,  Irene Roman, proposa:  

 Instal·lació de rampes per a les persones amb mobilitat reduïda. 

El tema de les rampes és d’una altra àrea però podria mirar de fer-se. 

 No llençar els aliments que han sobrat a l’escola, i fer-los arribar a persones a qui els 

manquin. 

Els serveis de cuina de les escoles són bastant curosos i no sobra gaire menjar. Així 

doncs, es proposa poder contactar amb algun restaurant o banc d’aliments.  

 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. 

Preparar amb les escoles una obra de teatre en la mateixa línia que la proposta de 

Solidaritat Cooperació i Habitatge.  

 Instal·lar més contenidors de roba i fer crear una fundació a les escoles on els 

alumnes puguin portar la roba perquè es faci arribar a Càritas. 

Les escoles fan arribar la roba perduda a Càritas. Tot i això, es veu poc plausible que 

els docents puguin dur a terme aquesta campanya per la gestió que comporta. 

També es fa referència a la necessitat de no perdre la roba.   

 

Esports. El regidor del CIM, Àlex Guerrero Homs, proposa: 

 Recuperar la cursa de Sant Silvestre. 

Ja s’ha dut a terme.  

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

del camp i millorar la seguretat del camp de futbol per evitar robatoris. 

A l’estiu es canviarà la gespa i s’elevaran els aspersors. 

 Augmentar el nombre de seients a la graderia del pavelló poliesportiu. 

De moment no es farà.  

 

Cultura. Llegeix les propostes la seva companya en la seva absència:  

 Augmentar les sortides amb l’escola, al teatre i al cinema, fora de l’horari escolar. 

 



   

 

Des de l’Ajuntament intentarem augmentar les sortides al teatre o al cinema, per als 

nens i nens de la vostra edat. 

Les sortides en horari no escolar no depenen de l’escola, sinó dels pares o tutors.  

 Augmentar l’oferta disponible per a públic de tercer cicle de primària. 

Parlarem amb Xarxa (l’entitat que programa espectacles infantils i juvenils). Des de 

l’Ajuntament es consultaran quines propostes es volen, per demanar-les a Xarxa. I es 

farà arribar a les escoles tot allò que es fa al municipi en temes culturals. Estaria bé 

que els nens i nenes hi participessin més. 

Es demana que des de l’Àrea es faci saber quines són les preferències dels alumnes 

quant a teatre i cinema. I també l’assistència quan es programin esdeveniments.  

 

Des d’Urbanisme i Via pública, el regidor  del CIM, Martí Tubert Pons, proposa: 

 Arreglar les voreres de l’avinguda Mas Clarà, per tal que es puguin recollir els infants 

de l’escola còmodament. 

En els pressupostos d’enguany es preveu destinar fons a la millora de les voreres de la 

ciutat.  

 Habilitar aparcaments per a patinets a les escoles que encara no en tinguin. 

S’estudiarà la proposta.  

 

Seguretat Ciutadana. La regidora del CIM,  Berta Palet Muñoz, proposa:  

 Eixamplar les voreres estretes com la del Carrer Cavallers. 

És complicat perquè encara que sembli un carrer, és una carretera (carretera de 

Calonge) i pertany a la Generalitat. Requereix doble sentit.  

 Canviar la parada de bus del carrer de les Voltes per tal d’evitar embussos. 

Es preveu inaugurar la nova estació d’autobusos a la zona del CAP al setembre, si no 

hi ha impediments. 

 Millorar la visibilitat de la sortida dels cotxes que surten de la urbanització a l’alçada 

dels pisos de Sant Jordi. 

Ja s’ha reduït una plaça d’estacionament per millorar visibilitat. 

 Millorar la il·luminació dels passos de vianants amb poca visibilitat. 

S’estudiarà la proposta.  

 

Ensenyament. La regidora del CIM,  Maria Homs Lloveras, proposa:  

 Crear als centres educatius espais on estacionar patinets i monopatins per tal d’evitar 

robatoris. 

Es mirarà que cada centre trobi un lloc i es farà arribar a Urbanisme.  Estaria bé que 

els centres donessin un plànol del pati. Tot i així, cal tenir en compte que és un mitjà 

per arribar a l’escola, però no per utilitzar dins el recinte.  

Dins l’àmbit de l’escola, el Cor de Maria està efectuant un procés participatiu per 

saber com vol el pati tota la comunitat educativa.  

 Seguir amb la senyalització de camins segurs per anar a l’escola. 

Se seguirà amb la proposta d'algunes AMPA i s’intentarà fer-ho. Es mirarà de posar 

unes rajoles diferents pel camí (el dibuix el triaria el CIM).  

Des de l'escola s’ha pensat que hi hagi un camí des de Torre Bisbal, un altre des de la 

urbanització i un altre des de la Guardiola, que arribin a les escoles i de les escoles fins 

als equipaments esportius, la Biblioteca i el Mundial. 

Es necessita el projecte inicial de camins segurs que ens faran arribar la Núria i l'Elena 

(abans l'hauran revisat els regidors de l'equip de govern).  

 

Transparència i Comunicació. El regidor del CIM,  Roger López Llenas, proposa:  

 Potenciar tecnològicament Ràdio Bisbal. 



   

 

Ja han finalitzat les obres i des de l’1 de febrer Ràdio Bisbal ja sona. S’han arreglat els 

aparells i hi han posat una taula de so nova.  

 Instal·lar punts de connexió Wi-Fi gratuïts a la Bisbal. 

Cal comprovar aspectes legals amb alguna empresa telefònica.  

 Enviar SMS a la població per tal de recordar-los actes rellevants del municipi. 

No es pot fer perquè no disposem de tots els números de mòbil de totes les persones 

de la Bisbal, però ja s’anuncien totes les activitats per les xarxes socials: Instagram, 

Twitter, Facebook... 

 Possibilitar la participació dels infants a Ràdio Bisbal fora de l’horari escolar a través 

d’un curset de ràdio. 

Els nens i nenes de la Bisbal podran entrar a les instal·lacions de Ràdio Bisbal sempre 

que vulguin per fer les activitats. I els ciutadans de la Bisbal podran fer propostes 

perquè es facin a Ràdio Bisbal. 

 

Joventut i Dona. La regidora del CIM,  Laura Torres Benavente, proposava:  

 Crear un espai de joc permanent. 

Encara no han pogut trobar-se.  

 Que les famílies amb cotxets d’infants puguin disposar de pàrquings més amplis. 

Encara no han pogut trobar-se.  

 

Selecció de propostes a desenvolupar: 

 

1.  “Clean up Europe” (Medi Ambient).  

2. Festa de l’Arbre (Medi Ambient).  

3. Contacte amb els avis del geriàtric (Gent Gran).  

4. Obra de teatre i venda de joguines per recaptar fons (Acció Social).  

5. Proposta d’activitats culturals (Cultura).  

6. Els monopatins a les escoles (Ensenyament). 

7. Camins segurs (Ensenyament).  

8. Activitats a Ràdio Bisbal (Comunicació).  

 

Es decideix que s’estudiaran totes 8 propostes per mirar si es poden portar a terme. 

 

Pla de treball 

 

Cal posar-se en contacte amb la Núria i l’Elena d’Ensenyament per tal de donar forma a les 

propostes i poder-ne presentar el desenvolupament a les escoles per avançat.  

 

Abans del darrer consell d’infants s’hauria de fer la planificació de l’activitat. I a l’últim 

consell es realitzaria el resum i l’explicació de com ha anat l’activitat.  

 

Torn obert de paraules 

 

Hi ha hagut problemes de comunicació entre les àrees i els regidors del CIM. Es planteja la 

possibilitat de crear correus de l’Ajuntament per als regidors del CIM, als quals els tutors i les 

aules també tinguin accés, per tal de millorar aquesta comunicació. Es preguntarà a 

l’informàtic si és possible. 

Un regidor pregunta si “Lets Clean up Europe” serà dins l’horari escolar.  

Si es fa el divendres 11 de maig es podrà fer dins l’horari escolar.  

Un regidor pregunta si “Plants for the Planet” es farà.  

De moment no s’ha inclòs, ja que s’està pensant en una altra proposta, que consisteix en 

plantar arbustos al jardí dels Serveis Educatius del Baix Empordà. 



   

 

La Laia Pallés Matacàs fa dues noves propostes: 

- Asfaltar el pàrquing de l’Escola Joan de Margarit, ja que hi ha molts forats.  

Cal comprovar si aquest espai té una qualificació urbanística que permet asfaltar o 

no.  

- Arreglar el carrer Paral·lel i soterrar els tubs d’aigua.  

Es realitzarà aquest any.  

 

Pel que fa als pressupostos, hi ha una partida dins dels pressupostos participatius exclusiva 

per al CIM. Els pressupostos s’aprovaran a mitjans de març i es preveu que la partida per al 

Consell d’Infants sigui de 5.000 €.  

 

Així doncs, caldrà decidir de les 8 propostes quines són les més prioritàries dins d’aquelles que 

tenen un cost important. I de les propostes que es decideixi dur a terme s’explicarà quina és 

la gestió per fer-ho.  

 

Un regidor del CIM explica que es va parlar de fer campanya per tal de tenir els carrers nets i 

que no s’hi llanci brossa. L’any passat van fer-se cartells que es van repartir als comerços, 

sobretot en referència a recollir els excrements dels gossos.  

 

Un regidor del CIM comenta que es va parlar d’una campanya per tal de potenciar l’ús de 

la bicicleta i que aquest ús sigui responsable.  

 

Per unanimitat es decideix incloure ambdues propostes, arribant doncs a un total de 10. 

Tothom ha d’enviar un correu electrònic a la Núria i a l’Elena amb una proposta per a la 

campanya de les bicicletes i una per a la campanya de sensibilització de la neteja de la 

ciutat.  

 

 

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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