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Acta de sessió del Consell d’Infants Municipal de la Bisbal d’Empordà
Identificació de la sessió
Núm.: 2/2021
Caràcter: ordinària
Data: 12 de maig de 2021
Horari: de 17.30 a 18.25 h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
Assistents
Enric Marquès Serra, alcalde
Laia Torroella Figueras, regidora d’Ensenyament
Maite Bravo Rodríguez, regidora d’Acció Social i Ciutadania, Cooperació i Habitatge
David Mont-ros Ametller, regidor de Seguretat Ciutadana i Esports
Arnau Solés Bonet, regidor de Transparència i Participació Ciutadana
Gil Llenas Ruart, regidor d’Acció Social i Ciutadania
Clara Vinyet Janoher, regidora de Gent Gran
Maika Romero Gómez, regidora de Joventut i Igualtat
Maria Tubert Pons, regidora d’Ensenyament
Martí García Marquès, regidor de Comunicació i Noves Tecnologies
Joel Romeu Marquès, regidor de Seguretat Ciutadana
Laia Hernández Juanals, regidora de Desenvolupament Social i Promoció Econòmica
Jan Bosch Pascual, regidor de Medi Ambient
Pedro Ramírez Brasas, regidor d’Urbanisme i Via Pública
Nil Oliver Pérez, regidor d’Esports i Salut
Louai Tighza El Harrak, regidor de Cultura
Arnau Vinyoles Sánchez, regidor de Solidaritat, Cooperació i Habitatge
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Estat d’execució de les propostes del curs 2020-21.
Presentació de les propostes de les diferents regidories.
Valoració del CIM.
Torn obert de paraules.
Comiat.

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es dona per aprovada l’acta de la sessió anterior per unanimitat.
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2. Estat d’execució de les propostes del curs 2020-21.
La Gizlan Karba llegeix l’execució de les propostes del curs 2020-21.
1. Ràdio a les escoles.
Les escoles ja han començat a fer les visites a la ràdio (grups de 5è-4t). Per tal
de que el curs següent puguin iniciar el programa de ràdio.
2. Campanya de sensibilització envers els animals.
Està plantejat que es vagi a les classes de 6è per tal de poder fer una activitat
de màrqueting i publicitat per poder fer els cartells i realitzar la campanya de
sensibilització.
3. Banc d’instruments a les escoles.
Es té planejat fer una compra d’un petit banc d’instruments per a les escoles
del municipi.
4. Camins Escolars Segurs.
Una de les propostes de fa dos anys que va quedar parada per la situació de la
Covid-19. Les rajoles ja han sigut encarregades i ja s’estan fent, i pròximament
es posaran als carrers de la Bisbal.
5. Passaport Edunauta.
Tots els alumnes de 5è i 6è de les escoles del municipi ja tenen el passaport
Edunauta, i s’estan repartint els catàlegs de les activitats de l’últim trimestre a
les escoles.
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3. Presentació de les propostes de les diferents regidories.
Martí García Marquès, regidor de Comunicació i Noves Tecnologies
-

Realitzar algun joc virtual per als joves.
Enviar mensualment als centres educatius (tutors i tutores) les activitats
programades al municipi perquè les puguin compartir amb els alumnes.

Nil Oliver Pérez, regidor d’Esports i Salut
-

Adaptació de la piscina municipal perquè es pugui utilitzar també a l’hivern.
Activitats mensuals i gratuïtes per als joves del municipi.

Jan Bosch Pascual, regidor de Medi Ambient
-

Normativa perquè les cases de nova construcció siguin mes sostenibles.
Augmentar els espais verds.
A l’espai de la bugaderia antiga posar-hi un espai verd amb una escola de
medi ambient.
Mitjançant plaques solars “dumbar” l’aigua de la depuradora fins a la Font
de l’Arbre.
Substituir arbres invasors per autòctons.
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Laia Hernández Juanals, regidora de Desenvolupament Social i Promoció
Econòmica
-

Decorar la ciutat amb grafits o murals.
Arreglar les Voltes.
Establir el porta a porta a la Bisbal per no contaminar.
Fer una fira per promocionar el pastís de la Bisbal.

Arnau Solés Bonet, regidor de Transparència i Participació Ciutadana
-

Fer un concurs per triar el millor rus i bisbalenc de les pastisseries de la
Bisbal.
Fer un concurs per triar l’espai més bonic de la Bisbal.

Clara Vinyet Janoher, regidora de Gent Gran
-

Organitzar jocs a l’aire lliure per a les persones del geriàtric.
Fer una cantada a l’aire lliure per a les persones del geriàtric (escoles).
Fer un mural amb les fotografies amb les persones del geriàtric.

David Mont-ros Ametller, regidor de Seguretat Ciutadana i Esports
-

Posar més il·luminació perquè sigui més segur anar per la ciutat.
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Maika Romero Gómez, regidora de Joventut i Igualtat
-

Fer xerrades d’igualtat, de xarxes socials i orientació sexual a les escoles.
Posar més pel·lícules per als joves al Mundial.
Dotar de més ordinadors i impressores a l’Espai Jove i el Local Social.
Fer una ruta per la Bisbal dins de l’horari escolar.
Concedir més beques per a les activitats extraescolars.

Pedro Ramírez Brasas, regidor d’Urbanisme i Via Pública
-

Fer un escrit sobre les normatives de civisme a la via pública, i que des del
centre educatiu s’enviï als alumnes perquè estiguin més conscienciats.

Maria Tubert Pons, regidora d’Ensenyament
-

Programar més extraescolars d’idiomes dins les escoles.
Fer un taller de reciclatge.
Fer xarrades sobre xarxes socials.

Arnau Vinyoles Sánchez, regidor de Solidaritat, Cooperació i Habitatge
-

Habilitar un espai de parkour a la zona esportiva per practicar.
Ampliar skatepark.

ba84c199-e08f-4a33-a7b8-51830be9cfe5

Òrgan

REFERÈNCIA

ACTA

ENSENYAMENT

2020/000001/1177

Codi Segur de Verificació: ba84c199-e08f-4a33-a7b8-51830be9cfe5
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170221_2022_11030551
Data Impressió: 14/01/2022 12:53:14
Pàgina 4 de 5

SIGNATURES

Ìba84c199-e08f-4a33-a7b8-51830be9cfe5CÎ

DOCUMENT

-

1.- Núria Trilla Mont (AUT) (Tècnica), 14/01/2022 10:32
2.- Enric Marquès Serra (TCAT) (Alcalde), 14/01/2022 12:03

Ampliar la campanya envers els animals (CIM 2020).

Louai Tighza El Harrak, regidor de Cultura
-

Fer més exposicions al Mundial i al Museu Terracotta.
Venta de crispetes al Teatre el Mundial.
Rebaixar els preus dels parcs infantils de Nadal.

Gil Llenas Ruart, regidor d’Acció Social i Ciutadania
-

Fer una recollida de material escolar per als nens i nenes desfavorits.
Adequar el parc infantil del costat de la llar d’infants.
Fer una activitat solidària al parc 8 de març per recollir diners per a alguna
causa social.
Posar un altre tipus de contenidors per reduir espai dedicat a aquest ús.

4. Valoració del CIM
Arnau Solés Bonet, regidor de Transparència i Participació Ciutadana: “És una
experiència molt divertida, sobretot fer l'acte a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Estaria
bé fer més reunions, perquè només n'hi ha hagut tres”.
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Nil Oliver Pérez, regidor d'Esports i Salut: “Milloraria el contacte amb els regidors/es”.
Maria Tubert Pons, regidora d'Ensenyament: “Recomanaria l'experiència als meus
companys, milloraria que hi hagués una altra reunió”.
Gil Llenas Ruart, regidor d'Acció Social i Ciutadania: “M'ha agradat molt l'experiència i
recomanaria molt”.
Maika Romero Gómez, regidora de Joventut i Igualtat: “Recomanaria molt l'experiència
perquè m'ha agradat molt donar propostes.
Jan Bosch Pascual, regidor de Medi Ambient: “M'ha agradat molt l'experiència, poder
donar la teva opció a l'ajuntament perquè és com votar encara que no siguem grans”.
L'Elena Montiel, tècnica de l'Àrea d'Ensenyament afegeix que s'ha hagut de canviar el
mètode a causa de la situació de pandèmia, però que les propostes que han sorgit el
curs vinent els alumnes que actualment estan cursant 5è les votaran i les tres més
votades es duran a terme.
Enric Marquès afegeix: “Aquest any ha sigut un Consell d'Infants atípic, a part de les
trobades presencials, també hi havia una línia de treball on us anàveu trobant en
diferents àmbits o en les regidories amb cada un dels regidors grans. L'Àrea
d'Ensenyament mateix ha organitzat diferents activitats perquè us trobeu amb altres
escoles... És important portar la veu dels diferents centres en un espai comú de treball,
i fer la feina conjunta, que al final és la que ens ha de servir perquè de més grans no
tinguem vergonya de res, tenir clar que quan voleu fer una cosa la podem fer. La
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participació en el Consell d'Infants és una forma més d’aprenentatge i d'aprendre a
moure'ns en societat, que és bàsic per anar endavant. A mi m’agrada molt poder-vos
acollir avui aquí, en presència de la majoria de regidors de l’equip de govern. També
m’agradaria disculpar-me pel contacte de correu electrònic. Al final s’ha pogut fer un
comiat una mica digne, ja que s’ha pogut fer a la Sala de Plens. Moltes gràcies i
esperem que el curs que bé us vagi bé a l’institut”.
5. Torn obert de paraules
L’Arnau pregunta si a la primera reunió del curs següent, els regidors del Consell
d'Infants s'han de presentar. La Laia Torroella respon que sí, perquè els actuals
regidors/es han de fer el traspàs de càrrecs als nous regidors del curs vinent.
Un dels regidors, també pregunta com es decidiran si es porten a terme o no les
propostes que s’han fet aquí. La Laia Torroella contesta que les votacions es faran
entre totes les classes de 5è de les escoles del municipi, i les tres més votades es
duran a terme.
6. Comiat
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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