
   

 

Acta de sessió del Consell d’Infants Municipal de la Bisbal d’Empordà 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2018 
Caràcter: ordinària  
Data: 30 de maig 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 
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  
Duna Sarís Balet, regidora de Cultura 
Laura Torres Benavente, regidora de Joventut i Dona  
Elena Montiel Bach, educadora social de l’Àrea d’Ensenyament 
Núria Trilla Mont, secretària i tècnica de l’Àrea d’Ensenyament 
 
Ordre del dia 
 

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

2. Propostes escollides. 

3. Valoració del Clean up Europe. 

4. Valoració del Consell d’Infants Municipal del curs 2017-18. 

5. Torn obert de paraules. 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
El regidor de l’Àrea d’Ensenyament, Enric Marquès, dona la benvinguda als assistents a la 
tercera sessió del Consell d’Infants Municipal del curs 2017/2018. 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat.  
 

2. Propostes escollides 
 
S'explica el procés per escollir les propostes i com es procedeix. 
De les 10 propostes escollides per a cada escola es trien les més votades pels alumnes dels 
diferents centres educatius, tal com es mostra en el següent quadre: 



   

 

 

PROPOSTA ÀREA TOTAL 

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ EN LA NETEJA Medi Ambient 7 

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ EN L'ÚS DE LA 
BICICLETA Medi Ambient 30 

CONTACTE AMB ELS AVIS DEL GERIÀTRIC Gent Gran 49 

OBRA DE TEATRE I VENDA DE JOGUINES PER 
RECAPTAR FONS 

Acció Social i 
Ciutadania 24 

ACTIVITATS CULTURALS Cultura 11 

APARCA PATINETS I BICICLETES A LES ESCOLES Ensenyament 52 

CAMINS SEGURS Ensenyament 72 

ACTIVITATS RÀDIO BISBAL Comunicació 8 

 
 
Les 3 propostes més votades varen ser: 

 Camins segurs, amb 72 vots. Es va demanar a tots els nens que fessin un disseny de 
mapa de la Bisbal, per tenir en compte els camins que freqüenten més. Una vegada ho 
tinguin enllestit, ho enviaran a l’Àrea d’Ensenyament i es buscaran uns tècnics que facin 
una proposta (tècnics d'urbanisme). Per senyalar els camins, s'ha pensat posar un tipus 
de rajola de ceràmica, amb un disseny que es triï entre tots. Tots els nens i nenes ja 
poden començar a treballar en aquesta proposta. 

 Monopatins a les escoles, amb 52 vots. Es va parlar amb els directors de les escoles i 
tots varen dir que estaven d'acord a posar més aparcaments. Es buscarà pressupost per 
tirar endavant el projecte i les escoles diran on s'han d'ubicar. 

 Contacte amb els avis del geriàtric, amb 49 vots. La tècnica d’Ensenyament parlarà amb 
la directora del geriàtric per veure quina activitat es pot fer de cara al curs vinent. No se 
sap si es farà amb els alumnes de 6è o els de 1r ESO, s'ha d'acabar de concretar. 

 
3. Valoració del Clean Up Europe 

 
Tots els nens de les escoles varen fer una valoració molt positiva d'aquest projecte, destacant 
que s'ho varen passar molt bé i que creuen que s'hauria de fer més sovint. 
Es varen omplir saques de tot tipus de residus, i alguns alumnes van poder comprovar que 
passada una setmana tornava a estar brut. 
Aquesta activitat ajuda a cuidar el medi ambient i hauria de servir per conscienciar que els espais 
naturals com boscos, rius,...  han d'estar sempre nets. 
 

4. Valoració del Consell d'Infants Municipal del curs 2017-18 
 
Els nens de les diferents escoles varen valorar aquesta experiència: 

 Ha agradat molt l'experiència de ser Regidor. Projecte interessant amb propostes 
complertes. 

 Va ser molt satisfactori seure a la Sala de Plens. 

 Bona experiència de formar part del Consell d'Infants Municipal i assistir a la Sala de 
Plens. 

 La regidora de Cultura comenta que s'ha saltat activitats per poder venir, però que ha 
sigut molt satisfactori. 

 La regidora de Gent Gran diu que ha après moltes coses i que està molt bé que els nens 
puguin proposar el que volen. 

 El CIM és bona idea. Els nens de totes les escoles de 6è donen la seva opinió i 
proposen. S'ha de continuar fent en els propers cursos. 



   

 

 Propostes interessants. 

 Experiència bona a la vida. 

 Experiència meravellosa, ha permès conèixer gent i algunes propostes s’han fet realitat. 
 
L’Àrea d’Ensenyament valora molt positivament la tasca del CIM. Ha sigut molt interessant, s’han 
fet propostes i no només pensant en els nens, sinó en tot el poble, que era l’objectiu. El CIM neix 
perquè els nens i nenes de la Bisbal comencin a participar de la vida política i activa del municipi. 
Totes les propostes s’impulsaran endavant. 
Es valora també positivament la tasca dels mestres que han treballat les propostes a les aules. 
 
Per millorar el CIM, amb els directors de les escoles es va decidir: 

 Com que un curs passa molt ràpid i els nens de 6è, el curs vinent ja passen a 1r d’ESO, 
varen parlar que els alumnes no es desvinculessin i l’any que ve poguessin venir a la 1ª 
sessió del Consell d’Infants i traspassar el càrrec de regidor als nous alumnes de 6è. 
Seria convenient, que els regidors d’aquest any també vinguessin a l’última sessió del 
Consell d’Infants, per supervisar que el que es va dir s’ha acabat portant a terme. 

 Els alumnes de 6è del curs vinent són els que faran propostes. 

 I les propostes que facin els alumnes de 6è seran votades pels alumnes de 5è, que seran 
els que les acabaran de fer realitat. 

 
Aquests 3 punts són votats per tots els membres del CIM i queden aprovats per unanimitat. 
 

 
5. Torn obert de paraules 

 
L'alcalde agafa la paraula i exposa el següent: 
 

 Es felicita l’actitud dels nens a l’hora d’assumir responsabilitat i per les propostes 
pensades pel conjunt de la població. 

 S’ha pogut donar a conèixer la realitat de l’Ajuntament i els problemes que hi ha. És 
important saber traspassar la informació envers els companys. 

 El projecte Clean Up Europe ha contribuït a fer veure que la societat no es comporta com 
cal. 

 En nom de l’Ajuntament es felicita a tots per la tasca realitzada i s’anima a aconseguir 
una ciutat millor. 

 
El regidor de l'Àrea d'Ensenyament comenta que seria convenient crear un correu electrònic del 
CIM i ho demanarà a l'Informàtic de l'Ajuntament, podria ser "cim@labisbal.cat", d'aquesta 
manera seria més fàcil establir comunicació entre l'Ajuntament i els membres del CIM a les 
escoles. 

 
 
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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