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Acta de sessió del Consell d’Infants Municipal de la Bisbal d’Empordà
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2021
Caràcter: ordinària
Data: 3 de març de 2021
Horari: de 17.30 a 18.25 h
Telemàticament a l’enllaç següent: https://meet.google.com/toa-roqq-ktn
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.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Resultat de les votacions de les propostes.
Programació de les propostes guanyadores.
Inici treball de les propostes 2021.
Torn obert de paraules.

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. Resultat de les votacions de les propostes
La Gizlan Karba llegeix els resultats de les votacions de les propostes del CIM. Van
votar tots els cursos de 5è i 6è de totes les escoles del municipi.
1 - Gent Gran
Reunió virtual amb les classes de sisè i cinquè de tot el municipi per fer una activitat
conjunta.
2 - Participació Ciutadana i Noves Tecnologies
Festa conjunta de final de curs amb escoles del municipi.
3 - Joventut i Igualtat / Urbanisme i Via Pública (la proposta és igual)
Campanya contra la violència envers els animals i de sensibilització de neteja per als
propietaris/àries de gossos.
4 - Medi Ambient
Fer ús de Ràdio Bisbal perquè els alumnes de 5è i 6è puguin tenir un programa.
5 - Ensenyament
Xerrada d'educació sexual.
6 - Cooperació, Solidaritat i Habitatge
Fer una activitat de neteja d'alguna part de la Bisbal d'Empordà.
7 - Cultura
Que hi hagi un banc d'instruments a cada escola del municipi.
8 - Acció Social i Ciutadania
Fer una activitat per als col·lectius més desafavorits.
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4

Proposta guanyadora:

Campanya contra la violència envers els animals i de sensibilització de neteja per als propietaris/àries de
gossos.
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3. Programació de les propostes guanyadores
1- Joventut i Igualtat / Urbanisme i Via Pública (la proposta és la mateixa)
Campanya contra la violència envers els animals i de sensibilització de neteja per als
propietaris/àries de gossos.
- Un o una professional de màrqueting farà un taller a tots els alumnes de 6è de
les escoles.
- Es durà a terme durant aquest curs escolar (2020-21). Es concretaran les dates
més endavant.
- S’acabarà de concretar el format en una reunió amb els tutors i tutores.
2 - Participació Ciutadana i Noves Tecnologies
Festa conjunta de final de curs amb escoles del municipi.
- Degut a la situació de pandèmia actual, es decideix que aquest any no hi hauria
possibilitat que es dugués a terme.
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3 - Cooperació, solidaritat i habitatge
Fer una activitat de neteja d'alguna part de la Bisbal d'Empordà.
- Degut a la situació de pandèmia actual, es decideix que aquest any no hi hauria
possibilitat que es dugués a terme.
4 - Medi Ambient
Fer ús de Ràdio Bisbal perquè els alumnes de 5è i 6è puguin tenir un programa.
- Es durà a terme el curs que ve amb els alumnes que actualment estan cursant
5è.
- S’acabarà de concretar el format en una reunió amb els tutors i tutores.
- Les escoles i els regidors/es que ja van fer un taller de ràdio (cursos anteriors)
expliquen la seva experiència i com feien el programa, organització,
preparació...
5 - Cultura
Que hi hagi un banc d'instruments a cada escola del municipi.
4. Inici treball de les propostes 2021
La Núria Aulet, professora de l’escola Mas Clarà pregunta, que cal que facin els
regidors/es del CIM, com els han d'orientar els mestres d’aquí a la següent reunió.
L’Elena Montiel comenta que aquest any ha sigut una mica excepcional, perquè les
sessions no han pogut ser presencials. Els altres anys els regidors/es del CIM a la
primera sessió ja es trobaven amb els regidors/es del govern i intercanviaven el
contacte per trobar-se. I durant el primer trimestre a classe es treballava l’àrea que
havia tocat, el regidor/a es trobava amb el regidor/a del govern, es feien propostes i
després es votaven. Aquest any, les votacions s’han hagut de fer amb 5è i 6è
barrejats, perquè el curs passat els alumnes que actualment estan fent 6è no van
votar. Les propostes votades aquest any s’implementaran una part aquest curs,
perquè l’alumnat de 6è hi pugui participar, i l’altra part el curs següent.
Per altra banda, els regidors/es d’aquest curs, han de pensar propostes per poder
votar-les el proper curs. Per això, és important que els regidors/es del CIM es trobin
amb els regidors/es del govern.
La Maite Bravo explica que des de la seva Àrea (Acció Social i Ciutadania) han enviat
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un full amb totes les coses que fan a l’Àrea. Per exemple, aquest any s’està iniciant
una nova campanya ("Fem-ho pel bé comú") i han pensat que aquesta campanya es
presentaria a les escoles a través dels regidors/es de l'Àrea.
Una altra activitat que els regidors/es del CIM van fer altres anys és acompanyar els
regidors/es del govern a actes o inauguracions, visitar el geriàtric... Aquest any no serà
possible per la Covid-19).
D’aquí a final de curs la feina a fer és concretar les propostes que es volen tirar
endavant i els regidors/es del CIM pensar les propostes per al curs següent.
5. Torn obert de paraules
La Núria Trilla pregunta si tots els regidors i regidores del CIM s’han pogut trobar o
tenir contacte amb els regidors i regidores de l’Ajuntament.
La Maite Bravo, regidora d’Acció Social i Ciutadania, s’ha pogut trobar amb els dos
regidors del CIM, Gil Llenas i Arnau Vinyoles.
Els mestres de 6è del Joan de Margarit van passar el contacte dels regidors de
l’escola, però de moment encara no s’havien posat d’acord per quedar, tot i que ja
havien fet un primer contacte.
La Núria recorda que si hi ha algun problema per poder trobar-se amb el regidor/a que
se li comenti per tal d’intentar arribar a un acord.
La Laia Torroella (regidora d’Ensenyament) i la Maria Tubert, regidora del CIM es
posaran d’acord a través del correu.
La Núria Aulet, mestra del Mas Clarà, comenta que l’Arnau Solés (Transparència I
Participació Ciutadana) i en Louai Tighza (Cultura) ja han tingut contacte amb els
regidors. En Pedro Ramírez (Urbanisme I Via Pública) també ha tingut un primer
contacte, però en Nil Oliver (Esports i Salut) encara no ha rebut res. El regidor
comenta que li va tornar a enviar un correu per trobar-se.
En Martí García (Comunicació i Noves Tecnologies) també s’ha posat en contacte amb
el regidor.
La Maika Romero (Igualtat) encara no s’ha trobat amb la regidora, però ha contactat
amb ella a través del correu electrònic.
En Jan Bosch (Medi Ambient) encara no s’ha pogut posar en contacte amb el regidor.
L’Elena Montiel comenta que el projecte dels Camins Segurs està quasi acabat, l’únic
inconvenient és que el ceramista que havia de fer les rajoles s’ha endarrerit per culpa
de la pandèmia. Però queda pendent acabar les rajoles i col·locar-les i serà l’últim que
es farà dels Camins Segurs. També s’està editant un llibret informatiu, un cop acabat
es farà arribar a tothom.
Un regidor comenta que amb la classe van pensar idees variades que potser no es
relacionen amb la seva àrea, pregunta si és vàlid. L’Elena comenta que no hi ha cap
problema, que totes les propostes són vàlides encara que no es relacionin amb l’àrea.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
*Document datat i signat electrònicament.
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