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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL D’INFANTS 
DE TARRAGONA CELEBRADA EL DIA 27 DE GENER DE 2010 
 

Assisteixen a la sessió: 
 
PRESIDENT: 
Josep Fèlix Ballesteros Casanova 
 
VOCALS: 
Joan Sanahujes Rull 
Antonio Rodríguez Moreno 
Begoña Floria Eseberri 
Enric Castro Sabaté 
M. Victòria Forns Fernández 
Xavier López Iniesta 
Víctor Figueroa Sans 
Àlex Manso Fuster 
Andrea Valiente Polo 
Adoración Alías Guerrero 
Naiara Villares Bas 
Emma Jiménez Isern 
Álvaro Díaz Baena 
Laura Olmedo Molina 
Isabel Díaz Martínez 
Belén González 
Óscar Puyo Melero 
Elliot Bugarin San Agustin 
Maria Muniáin Pàmies 
Quim Culubret Gavaldà 
Carla Morera Lizano 
Oujdane Ghanan 
Jhon Wilson Sandoval Fajardo 
Adrià Panicot Nolla 
Eloy Vicent López 
Abel Casanovas Bea 
Carlos David Hurtado Sánchez 
Tariel Kaishvili 
 
 
 

NO ASSISTENTS: 
Mª. Carme Duch Torrelles 
Mª. José Heras Tusset 
Maribel Bosch Galià 
 
Secretari delegat:    
Jacint Andreu Marquès 
 
Essent les 10 hores del dia 27 de gener de 
2010, es reuneixen al saló de plens de 
l’Ajuntament de Tarragona, les persones 
referenciades al marge, per tractar  el 
següent ordre del dia: 
 
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
S’aprova per unanimitat de tots els 
presents. 
 
2.- PARAULES D’ACOLLIDA I 
SALUTACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 
  
L’Alcalde dóna la benvinguda a tots els 
presents: infants, pares i mares que els 
acompanyen, així com als mestres. Els hi 
recorda que la sala on es troben és la sala 
de plens i que és el lloc més important de 
la Ciutat ja que és on es prenen les 
decisions més importants que puguin 
afectar a la Ciutat. En aquest sentit, els 
encoratja a parlar i a fer totes les 
aportacions que considerin adients perquè 
tot el que diguin serà tingut en compte. 
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Tot seguit l’alcalde posa l’exemple de que el passat mes de novembre uns joves es 
posaren en contacte a través del facebook i li van demanar que en el camp de futbito 
on jugaven s’hi fes una font i ara la font ja està feta. 
 
Per últim, l’alcalde manifesta que té coneixement de que en aquest plenari 
s’incorporen nous representants. Els que procedeixen de 5è de primària i que ho fan 
després d’un procés electoral realitzat entre les escoles que formen part del Consell 
Municipal d’Infants. Els felicita i els encoratja a treballar de valent.   
 
Tot seguit es procedeix a fer l’acte d’atorgament del distintiu de conseller del Consell 
Municipal d’Infants i es nomena un per un als nous consellers que són els següents: 

 

NOU MEMBRES AL CONSELL MUNICIPAL D'INFANTS CURS 

2009-2010 

 

ESCOLES CURS TITULAR SUPLENTS 
 

ESCOLA EL MIRACLE 5è 
VICTOR FIGUEROA 
SANS 

HUGO 
BROADHURST 
MALLOL  

COL.LEGI EL CARME 5è 
ANDREA VALIENTE 
POLO 

ÁLVARO COBO 
VILLALBA  

ESCOLA PRÀCTIQUES 5è 
EMMA JIMÉNEZ 
ISERN 

ARNAU CALVO 
GONZÁLEZ  

ESCOLA BONAVISTA 5è 
LAURA OLMEDO 
MOLINA 

MÓNICA VERA 
ZAMORA  

ESCOLA  RIUCLAR 5è BELEN GONZÁLEZ 
JEFFREY 
JUBILEE  

COL.LEGI JOAN ROIG 5è 
ELLIOT BUGARIN 
SAN AGUSTIN 

RALUCA 
RAPCIUC  

COL.LEGI ST. PAU 5è 
CARLA MORERA 
LIZANO 

IVÁN IBAÑEZ DE 
GARAYO  

ESCOLA CAMPCLAR 5è 
JHON WILSON 
SANDOVAL 
FAJARDO 

JAIR POZO 
TUDELA 
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3.- INFORME DEL TREBALL DESENVOLUPAT PEL CONSELL 
MUNICIPAL D’INFANTS 
 
Tot seguit, els petits consellers i les petites conselleres expliquen el treball realitzat 
durant el primer semestre del curs escolar 2009 – 2010. 
 
Tenen la paraula els consellers Oscar Puyo i  Elliot Bugarin del col.legi Joan Roig 
 
Primer de tot volíem agrair la col·laboració de tots els nostres companys i companyes 
de classe, perquè la feina que presentem avui en aquest plenari és fruit del treball de 
tots plegats. 
 
Volem fer un reconeixement a tots els candidats que van voler formar part del Consell 
Municipal d’Infants i que continuaran treballant a classe per presentar noves propostes. 
 
Per últim, volem donar la  benvinguda als nous membres del Consell Municipal 
d’Infants de Tarragona que han estat elegits. 
 
A continuació, els nostres companys explicaran el desenvolupament de la feina dels 
petits consellers i de les petites conselleres.    
 
Tenen la paraula els consellers Xavier López i Víctor Figueroa de l’escola El 
Miracle  
 
Tal com es va acordar a l’última sessió plenària del Consell Municipal d’Infants, els 
petits consellers i les petites conselleres havien de treballar les següents propostes 
presentades al plenari: 
 
PROPOSTA 1- SEGURETAT AL CARRER 
PROPOSTA 2- ACTIVITATS DE LLEURE ELS CAPS DE SETMANA  
PROPOSTA 3- L’ESPORT A LA CIUTAT 
 
Respecte a la seguretat al carrer, que va ser elegida la proposta prioritària s’ha treballat 
en profunditat i posteriorment es presentarà la proposta dirigida al plenari municipal. 
 
Amb les altres dues propostes s’ha fet un seguiment del seu desenvolupament. 

COL·LEGI SAGRAT 
COR 

5è 
ABEL CASANOVAS 
BEA 

ANNA MESTRES 
MIRALLES  

ESCOLA SAAVEDRA 5è TAREIL KAISHVILI 
LAÏS SILVA 
BRAGA  
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La manera d’haver treballat aquestes propostes ha estat d’una banda, mitjançant les 
sessions ordinàries a l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona on ens hem anat 
reunint una vegada al mes, i d’altra  banda, informant  i recollint les aportacions dels 
nostres companys i companyes de classe.  
 
En aquestes sessions ordinàries es van convidar als diferents responsables de les 
conselleries relacionades amb les propostes que es van presentar al plenari i hi van 
assistir: 
 
Sra. Montserrat Vargas, coordinadora  dels centres cívics 
Sr. Ramon Quadrat, gerent del Patronat d’Esports 
Sra. Marisa Cerrillo, equip de prevenció de drogodependència 
 
A continuació passem a presentar-vos el seguiment de les dues propostes. 
 
Tenen la paraula el conseller Àlex Manso Fuster i la consellera Andrea Valiente 
del col·legi El Carme 
 
Respecte al seguiment de la  PROPOSTA 2- ACTIVITATS DE LLEURE ELS CAPS 
DE SETMANA 
 
La Sra. Montse Vargas, coordinadora dels centres cívics de la Ciutat, ens va informar 
que aquesta proposta la va recollir de les sessions del Consell Municipal d’Infants del 
curs passat i que la va presentar a la consellera responsable que va considerar que era 
molt bona idea. 
 
En el mes d’agost els mitjans de comunicació ho van presentar com un projecte que es 
posaria en marxa per al proper curs.  
 
Actualment s’està elaborant un programa d’activitats per posar en marxa una prova 
pilot al centres cívics de la Ciutat. Les activitats es faran el cap de setmana (cada 
dissabte a un centre cívic) i aniran dirigides a tota la família.  
 
Entre les activitats proposades estan: ioga, capoeira, dansa del ventre, manualitats, 
espais virtuals, activitat de natura amb cavalls, gimcana fotogràfica, teatre i malabars, 
entre altres activitats. 
 
Totes les activitats  serien gratuïtes, exceptuant les que tinguessin massa cost. 
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La Sra. Montse Vargas va comentar que la difusió es faria mitjançant una roda de 
premsa amb el Consell Municipal d’Infants perquè havia estat aquest el que va fer 
aquesta proposta. 
 
Nosaltres estem molt contents que aquesta proposta es dugui a terme a la nostra Ciutat, 
sent una millora per a tots els tarragonins. 
 
Tenen la paraula les conselleres Adoració Alías, Naiara Villares i Emma Jiménez 
de l’Escola Pràctiques  
 
Respecte al seguiment de la PROPOSTA 3- L’ESPORT A LA CIUTAT 
 
Primer de tot van informar al Sr. Ramon Quadrat que els aspectes que més ens 
interessaven eren:  
 
• La situació de les instal·lacions i la dotació de recursos. 
• L’oferta d’activitats esportives i espais per a fer esports. 
• El coneixement i informació de les normes de comportament als espais esportius i 

de l’ús del carril bici. 
• El carril bici, ampliació i senyalització. 
 
El Sr. Ramon Quadrat, gerent del Patronat d’Esport de Tarragona, ens va explicar les 
instal·lacions esportives de la Ciutat, on va indicar que hi ha cinc piscines municipals i 
que en aquest moment s’està acabant la piscina de Riuclar que serà la sisena. També 
ens va dir que a la Part Alta hi ha una piscina privada, Club Natació Tarraco i 
l’Ajuntament està mirant de fer un conveni per l’accés més barat d’aquesta piscina. 
Ens va indicar que hi ha cinc pavellons, vuit camps de futbol de gespa artificial, deu 
pistes de pàdel i sis pistes de tenis.  
 
El Sr. Quadrat ens va informar de “l’Esport a la Carta” i de la creació del “Carnet 
Únic” amb el que els socis del Patronat d’Esport poden anar a qualsevol de les 
instal·lacions de la Ciutat, apuntant-te sols a una d’elles. També ens va  parlar sobre la 
novetat de forma d’entrada mitjançant empremta digital que s’està implantant a les 
instal·lacions.  
 
A continuació ens va explicar la normativa que s’ha de seguir als centres esportius i va 
dir  que ens la farà arribar per tal  d’informar als nostres companys i companyes de 
classe. 
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Seguidament ens va parlar de l´Escola Municipal d’Educació Esportiva amb la que les 
escoles es poden acollir al programa per tal de fer activitats a les instal·lacions de la 
Ciutat. 
 
Ens va comentar les xifres de socis, que han augmentat en tres anys de 3.000 a 9.000 
socis. 
 
Seguidament va parlar del carril bici, que era una de les preocupacions extretes pels 
petits consellers i petites conselleres, informant sobre la col·locació d’aparca-bicis per 
les diferents zones de la Ciutat i junt a les zones esportives. I comenta que el problema 
del carril bici a Tarragona és que a la Ciutat hi ha moltes pujades. També ens informa 
que ja hi ha un carril de La Móra a Tarragona. 
 
Ens va preguntar si coneixíem la Candidatura dels Jocs del Mediterrani i posteriorment 
ens va explicar en què consistia i ens va informar de les noves instal·lacions que es 
farien a la Ciutat. 
 
Tota aquesta informació l’hem passada als nostres companys i com a petits consellers i 
petites conselleres considerem que s’han anat desenvolupant moltes activitats 
esportives a la nostra Ciutat. 
 
Tenen la paraula el conseller Álvaro Díaz i la consellera Laura Olmedo de 
l’Escola Bonavista 

 
Respecte a la  PROPOSTA 1- SEGURETAT AL CARRER 
 
Primer de tot, vam treballar els diferents apartats de la proposta per agrupar els temes 
de preocupació que ens van plantejar els nostres companys de classe i es va quedar de 
la següent manera: 
 
1- La vigilància als carrers i llocs públics, parcs i voltants  de les escoles: 

• Posar tanques al costat del col·legi perquè no surtin ni entrin nens a 
l’escola. 

• Posar càmeres nocturnes als carrers on no hi ha llum i als carrerons  
foscos. 

• Que no deixin als nens petits sols al parc. 
 

2- La il· luminació als parcs i carrerons de la Ciutat 
• Hi ha parcs sense llum i roben bicis. 
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• Hi ha parcs perillosos. 
 

3- La problemàtica derivada del consum de drogues 
• Hi ha gent que es droga i ho deixa tot per terra. 
• Ofereixen drogues als nens petits. És necessari més policia. 
• Passen drogues on hi ha nens petits. 
• Es droguen davant de molta gent. 
• Es droguen als parcs on hi ha gent i sembla divertit i ho proven. 
 

4- La reparació dels danys ocasionats per actituds incíviques : 
• No tirar brossa al terra. 
• Recollir els excrements dels gossos. 
• Que es vigili i que els que facin coses incíviques que ho reparin. 
 

5- La inseguretat relacionada amb la circulació vial de la Ciutat. 
 
Tenen la paraula les conselleres Maria Muniáin i Carla Morera i el conseller 
Quim Culubert del col·legi Sant Pau Apòstol 
 
Van considerar que el tema sobre la problemàtica de les drogues el volíem treballar per 
separat i per això vam convidar a la Sra. Marisa Cerrillo de l’equip de prevenció de 
drogodependència de l’Ajuntament, per tal que ens expliqués les actuacions que estava 
duent a terme l’Ajuntament en aquest tema. 
 
La Sra. Marisa ens va  explicar els programes d’educació que duen a  terme a les 
escoles de la Ciutat: L’Aventura de la Vida i l’Òrdago, que són programes preventius i 
també ens va parlar de les xerrades que fan als nens, pares i tutors i que elabora el seu 
departament. També donen xerrades a diferents organismes que ho sol·liciten.  
 
A continuació es va desenvolupar un debat per concretar quins temes eren 
responsabilitat de l’Ajuntament o de les mateixes persones que es droguen, on vàrem 
estar analitzant punt per punt la problemàtica envers les drogues. La Sra. Marisa ens va 
ajudar en el debat resolen tots els dubtes que anaven sortint i finalment vàrem 
concloure que des de l’Ajuntament s’està treballant per prevenir, informar i millorar la 
situació envers les drogues a la Ciutat; havent arribat també a la conclusió de que hi ha 
una responsabilitat molt gran de les persones i que això es podia solucionar amb la 
prevenció. 
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Finalment, la Sra. Marisa Cerrillo va convidar als membres del Consell Municipal 
d’Infants a participar i a parlar en el programa de ràdio L’Aventura de la Vida, que 
s’emet a Tarragona Ràdio els divendres. Hem acceptat la seva invitació i els membres 
del Consell Municipal d’Infants hi participarem  en aquest programa el proper dia 19 
de febrer d’11 a 12 hores del matí per tal d’explicar que és el que fem al Consell 
Municipal d’Infants. 
 
Respecte als altres aspectes de la proposta ho presentarem a l’apartat de l’ordre del dia 
número 4. (Presentació de propostes a l’Ajuntament). 
 
Tenen la paraula les conselleres Isabel Díaz Martínez i Belén González de l’escola 
Riuclar 
 
D’altra banda, també volem informar al Consell Municipal d’Infants que aquest any 
s’ha celebrat el 20è aniversari de la Convenció sobre els Drets dels Infants el 20 de 
novembre i que nosaltres, els petits consellers i les petites conselleres, ens vam adherir 
a la commemoració mitjançant la lectura del Manifest de l’Observatori dels Drets de la 
Infància: “Compromís vers la infància davant el 20è Aniversari de la Convenció”, 
elaborat per la Secretaria d’Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya, per 
part de totes les escoles que participen al Consell Municipal d’Infants de Tarragona a 
les classes dels curs de 5è i 6è de primària. 
 
En aquest manifest es van concloure que “la millor forma de celebrar aquest aniversari 
és sumant els esforços i compromisos de tota la societat catalana, refermant la 
necessitat de continuar treballant plegats per millorar l’atenció, la promoció, la 
protecció i la participació de la infància i l’adolescència de Catalunya”, la qual cosa 
estem totalment d’acord. 
 
També ens vam sumar a la celebració  del Dia Mundial  dels Drets dels Nens, realitzat 
pels Club dels Tarraconins a la Plaça de la Font el dia 22 de novembre de 2009. Van 
exposar el cartell a les nostres classes i van informar a l’escola. 
 
Tenen la paraula la consellera Oujdane Ghanan i el conseller Jhon Wilson 
Sandoval de l’escola CampClar 
 
Aquest any els petits consellers i les petites conselleres, acompanyats de tota la classe 
de 6è i dels nostres tutors, hem visitat l’Ajuntament de Tarragona i la Casa de la Festa.  
 
A l’Ajuntament ens van fer una visita guiada per tot l’edifici de la Plaça de la Font. 
Ens van mostrar la sala de plens i totes les dependències on treballen els polítics i els 
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treballadors de l’Ajuntament. A la Casa de la Festa ens van mostrar els elements  del 
Seguici Popular de la Ciutat de Tarragona i els rituals de les Festes de Santa Tecla. 
 
Aquestes dues visites ens van agradar molt als alumnes de 6è. 
 
Per poder anar informant als nostres companys i companyes de l’escola hem creat el 
RACÓ DEL CONSELL D’INFANTS DE TARRAGONA, on anem posant: les actes 
de les sessions, documentació informativa, cartell informatiu, recull de premsa, 
informacions referides als temes d’interès, fotos i tota la informació necessària  per 
donar a conèixer als nostres companys de classe i a l’escola en general, tota la 
informació del Consell Municipal d’Infants. 
Tot això ha estat un resum de la feina que hem portat a terme els petits consellers i 
petites conselleres  durant els mesos de setembre fins a desembre de 2009. 
  
4.- Presentació de propostes a l’Ajuntament. 
 
Tenen la paraula els consellers Adrià Panicot, Eloy Vicent i Abel Casanovas del 
col·legi Sagrat Cor 
 
Seguidament us volem donar a conèixer el procés que hem seguit per treballar la 
proposta prioritària de seguretat ciutadana, per tal d’informar-vos de l’evolució de la 
feina feta i dels passos que hem anat seguint amb aquest procés fins arribar  a la 
proposta final. 
 
En cadascuna de les  escoles hem treballat conjuntament els alumnes de 5è i 6è sobre 
els diferents aspectes de la seguretat al carrer que vam presentar al plenari. 
Posteriorment, vam escollir l’aspecte que hem considerat més important a treballar i 
hem elaborat les propostes que creiem que podien millorar la Ciutat respecte a aquest 
tema.  
 
Un cop escollit l’aspecte considerat com a important, s’exposaven els diferents temes 
triats a la sessió ordinària i s’explicaven als nostres companys de classe la raó per la 
que s’havia decidit elegir aquest aspecte i no un altre. 
 
Finalment, un cop totes les escoles varen fer la seva explicació es va sotmetre a 
votació els diferents temes tractats i el resultat d’aquesta votació ha estat que l’aspecte 
que es vol millorar de la Ciutat és “La seguretat al Parc de la Ciutat”, perquè els 
nostres companys i companyes consideren que  els parcs de la nostra Ciutat són 
perillosos perquè : 
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• Existeix  gent que passa drogues.  
• Es fan destrosses del mobiliari urbà. 
• Hi ha  presència de delinqüents als parcs,  etc. 
 

A continuació duguérem a les nostres escoles el tema per seguir treballant i buscar una 
possible proposta de millora per assolir aquest problema. Les possibles solucions a la 
perillositat dels parcs de la Ciutat que van oferir els nostres companys van ser: 
 

• Prohibir l’entrada d’objectes perillosos 
• Més il· luminació 
• Més neteja 
• Millorar el mobiliari urbà 
• Tancar els parcs a les nits i posar més tanques 
• No permetre que hi hagi gossos sense corretja 
• Més papereres  
• Limitar l’edat d’utilització  
 

Finalment, estiguérem pensant quina era la millor manera de fer aquesta vigilància i 
mitjançant consens vàrem decidir que les càmeres de vigilància no eren necessàries 
perquè eren estàtiques, les podien trencar i no s’actuava de forma immediata quan es 
feia un acte dolent. Motiu pel qual es va decidir que el millor era augmentar la 
vigilància als parcs per part de la policia per tal que tots actuïn correctament. 
 
Tota aquesta feina esmentada és la que ens ha dut a plantejar la proposta que us fem a 
continuació: 
 
Els representants dels nens i nenes de Tarragona al Consell Municipal d’Infants, 
després d’haver analitzat la situació dels parcs de la Ciutat, volem elevar al plenari de 
l’Ajuntament de Tarragona la necessitat d’augmentar la vigilància dels parcs 
mitjançant la presència de més guàrdies per poder reduir la perillositat dels parcs i 
poder gaudir amb tota tranquil·litat dels nostres espais. 
 
5.- Llei dels infants a Catalunya 
 
Tenen la paraula els consellers Carlos David Hurtado i  Tariel Kaishvili de 
l’Escola Saavedra 
 
El Sr. Enric Castro Sabaté, a la sessió plenària de 10 de juny de 2009 va explicar als 
membres del Consell Municipal d’Infants, que properament s’elaboraria la nova llei de 
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la Infància, per la qual cosa va fer el prec de que s’estigués present i que es pensi com 
un tema d’estudi del proper Consell Municipal d’Infants.   
 
Tenint en compte aquest aspecte, per part dels membres tècnics del Consell Municipal 
d’Infants es va demanar informació a la Secretaria d’Infància i Adolescència de la 
Generalitat de Catalunya, la qual ens va enviar el “Projecte de  Llei dels drets i les 
oportunitats de la infància i l’adolescència” i un quadern sobre el “20è aniversari de la 
convenció dels drets dels infants”. 
 
D’aquest document hem extret una entrevista amb la Secretaria d’Infància i 
Adolescència, on s’informa de perquè s’ha elaborat la llei i de quins projectes de llei 
han entrat al Parlament, explicant-nos que quan el Parlament l’aprovi es convertirà en 
llei. 
 
Aquesta informació l’hem passada als nostres companys de classe perquè tinguin 
coneixement del projecte de llei de la Infància. 
 
Per part de l’equip tècnic del Consell Municipal d’Infants s’ha creat una línia de treball 
amb la Secretaria d’Infància i Adolescència per poder participar a les diferents 
actuacions de la Secretaria. 
 
6.- Precs i preguntes. 
 
Abans de donar la paraula pels precs i preguntes, el Sr. alcalde dóna l’enhorabona a 
tots els petits consellers i, nomenant-los un per un, els felicita per les seves 
intervencions ja que no és gens fàcil parlar en públic i, per altra part, els assegura que 
les seves propostes no cauen en sac trencat i en aquest sentit destaca: 
 
.- que pel que fa als centres cívics s’ha iniciat la proposta de dissabtes familiars que, de 
moment, funciona a nivell de prova i que serà en dissabtes i en centres cívics 
alternatius. Es realitzaran activitats de lleure, de formació  i altres activitats de tarannà 
d’oci i de forma gratuïta. 
 
.- pel que fa al carril bici s’està a punt d’inaugurar el tram de la N-340 que va des de la 
Canonja fins al centre de la Ciutat; que de moment el carril Bici de la Mòra encara no 
funciona però que està previst per quan la carretera sigui carrer – passeig. 
 
.- pel que fa a la demanda de vigilància per part de la Guàrdia Urbana, s’ha creat un 
servei d’atenció i vigilància als voltants de les escoles i que ja hi ha hagut actuacions 
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de detencions de subjectes que venen droga o altres productes als voltants de les 
escoles. 
 
.- en referència a les conductes incíviques, l’alcalde els felicita pel fet que s’hagin 
adonat i ho denunciïn, ja que aquestes conductes incíviques donen la imatge d’una 
Ciutat abandonada, cosa que no s’ha de permetre. Posa l’exemple, de l’actuació que es 
fa al Parc de la Ciutat, com una forma de poder evitar les conductes incíviques i donar 
seguretat a la ciutadania usuària del recinte. També posa com exemple les actuacions i 
la vigilància que la guàrdia urbana està fent al parc de les Granotes i al parc de 
Saavedra. 
 
Per últim, l’alcalde encoratja a participar en els precs i preguntes als petits consellers: 
 
.- El conseller Víctor Figueroa, de l’escola El Miracle, demana per la situació del 
transport escolar de la zona Llevant perquè s’han quedat sense el mateix. 
 
L’Alcalde li contesta que és un tema que en aquests moments s’està tractant amb altres 
administracions per tal d’arribar a un acord. 
 
.- El conseller Carlos David Hurtado, de l’escola Saavedra, pregunta qué passa al 
Carrer Ramón y Cajal que no s’hi pot passar.  
 
El Sr. alcalde li contesta que durant un temps llarg s’haurà de patir una mica ja que 
aquesta decisió de traslladar les parades dels autobusos al Carrer Ramón y Cajal ve 
donada per les obres del Mercat ja que aquestes obres no només afecten al Mercart, 
sinó també als carrers dels voltants i això afecta per una part, al Carrer Ramón y Cajal 
i, per altra part, a les Rambles amb el mercadet ambulant. 
 
.- La consellera Isabel Díaz, de l’escola Riu Clar, pregunta per l’estat de la piscina de 
Riu Clar i pregunta perquè encara no està acabada. 
 
El Sr. alcalde, li contesta que sí que està acabada. Només hi queda una petita actuació 
que és la de connectar la llum, que no depèn només de l’Ajuntament sinó també de les 
empreses externes.  
 
Per últim, es fa un acte de valoració d’allò que els petits consellers consideren com a 
més positiu pel fet de pertànyer al Consell Municipal d’Infants i es conclou que el que 
consideren més important es el poder estar tots junts i conèixer a altres nois i noies i 
escoles que d’altra manera no coneixerien. 
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I essent les 11,15 hores del dia  indicat al començament, s’aixeca la sessió per ordre 
del president delegat, la qual cosa jo, secretari delegat, certifico. 
 
                                                                                                   El secretari delegat, 
Vist i plau 
El president, 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 


