
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA PER A LA CONSTITUCIÓ DEL 
CONSELL MUNICIPAL D’INFANTS DE TARRAGONA CELEBRADA EL 
DIA 14 DE MAIG DE 2009 
 
Assisteixen a la sessió: 
 
PRESIDENT: 
Josep Fèlix Ballesteros Casanova 
 
ASSISTENTS: 
Joan Sanahujes Rull 
Begoña Floria Eseberri 
Maria Victoria Forns Fernández 
Enric Castro Sabaté 
Xavier López Iniesta 
Núria Aguado Hidalgo 
Àlex Manso Fuster 
Roger Tatay Rovirosa 
Adoración Alías Guerrero 
Naiara Villares Bas 
Felipe Pérez Van Roemburg 
Isabel Díaz Martinez 
Alilén Maria Ponce Blanco 
Óscar Puyo Melero 
Rubén Díaz Calero 
Maria Muniáin Pàmies 
Quim Culubret Gavaldá 
Oujdane Ghanan 
Dunia Ismaili Hossein 
Adrià Panicot Nolla 
Eloy Vicent López 
Carlos David Hurtado Sánchez 
NO ASSISTENTS: 
Antonio Rodríguez Moreno 
M. Carme Duch Torrelles 
M. José Heras Tuset 
Maribel Bosch Galià 
Álvaro Díaz Baena 
Samir Boulanouar 
Secretari Delegat: 
Jacint Andreu Marquès 
 

Essent les 10 hores del dia 14 de maig, 
es reuneixen a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Tarragona, les 
persones referenciades més a dalt ( o al 
marge), per a l’acte de Constitució del 
Consell Municipal d’Infants i amb el 
següent ordre del dia: 
 
1.- PARAULES DE BENVINGUDA 
DE L’ALCALDE-PRESIDENT   
 
El Sr. Josep Fèlix Ballesteros, Alcalde 
de la Ciutat, dóna la benvinguda a tots i 
totes els/les representants dels alumnes 
que formen part del Consell Municipal  
d’Infants que avui es constitueix i els 
felicita per la seva presència avui a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament, un lloc 
important i on es prenen les decisions 
més rellevants referents a tota la Ciutat 
i el municipi de Tarragona, ja que les 
decisions de tot el que passa a la Ciutat 
es prenen en aquest Saló de Plens, en 
els plenaris que estan integrats per 27 
representants polítics. 
 
L’alcalde posa en evidència la gran 
importància del dia d’avui en què es 
constitueix el Consell Municipal d’ 
Infants de Tarragona i de la 
responsabilitat que assumeixen com a 
consellers municipals i els recorda que 
ells, en tant que infants són el futur de 
la Ciutat, però que en tant que 
consellers ja són el present i que, per 
tant, la seva opinió interessa i serà 
tinguda en compte. 
 



Els hi recorda que per poder parlar i proposar coses sobre la millora de la Ciutat i en 
bé de la ciutadania s’ha de fer un treball de reflexió i de pensar i que ara tenen 
aquesta oportunitat en tant que han fet un treball de participació i de democràcia, no 
sols participant en les eleccions en què han estat  elegits, sinó també pel treball actiu 
d’intervenció i aportació. La participació democràtica s’ha d’entendre i viure com 
una activitat alegre, bonica i reflexiva. En aquest sentit, totes les aportacions, 
suggeriments, propostes de millores i, fins i tot, les crítiques que puguin fer arribar i 
aportar a l’Ajuntament seran tingudes en compte, l’Ajuntament les assumirà com a 
seves i treballarà per tal que es puguin convertir en realitat. 
 
En nom propi i dels consellers i conselleres municipals  els hi manifesta l’orgull i 
l’alegria de poder-los tenir tots presents  i els reitera que poden estar ben segurs que 
el seu treball i les seves aportacions seran tingudes en compte. 
 
Els reitera la benvinguda i els encoratja a seguir treballant i que tinguin present que 
són no només els representants dels centres sinó dels prop de 18.000 infants que hi 
ha a la Ciutat. 
 
2.-  LLIURAMENT DELS DISTINTIUS A LES CONSELLERES I 
CONSELLERS INTEGRANTS DEL CONSELL MUNICIPAL D’INFANTS. 
 
L’Alcalde fa entrega, un per un, a tots els escolars del distintiu, que els acredita com 
a consellers municipals, integrants del Consell Municipal d’Infants. 
 
3.- TORN D’INTERVENCIÓ DE LES/ELS REPRESENTANTS DELS 
INFANTS. 
 
L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Pérez Van Roemburg. 
 
El Sr. Pérez Van Roemburg pren la paraula. Manifesta que des del CEIP Bonavista, 
proposen acabar amb el tabaquisme i amb les conductes que això comporta, 
proposant les següents mesures: 
 

• Prohibir fumar als parcs infantils. 
• Instal·lar cendrers als parcs infantils. 
• Penjar cartells a les portes de les escoles. 
• Penjar cartells als centres d’atenció primària que manifestin que no es 

convenient fumar a prop de persones grans, malaltes o dones embarassades. 
• Realitzar una setmana sense fum. 
• Fer reunions informatives, taules rodones i conferències. 
• Realitzar activitats populars com curses de fons, de bicicleta, partits de 

futbol, etc. 



 
• Promoure xerrades i activitats a les escoles per prevenir l’addicció dels 

infants. 
• Prohibir la venda de tabac amb substàncies químiques que provoquin 

addicció. 
• Pujar el preu del tabac. 
• Que hi hagin psicòlegs/es que ajudin a deixar de fumar. 

 
L’alcalde agraeix la intervenció del Sr. Pérez Van Roemburg. 
 
Cedeix la paraula a la Sra. Alías i a la Sra. Villares. Manifesten que els alumnes del 
CEIP Pràctiques, els hi preocupa els problemes derivats del consum de drogues. Els 
drogodependents són persones malaltes que mereixen especial atenció tant pel que 
fa als problemes derivats de la seva malaltia com els que transcendeixen a la 
societat per la mateixa causa. Els hi preocupa molt especialment, pel risc de contagi 
que suposen, les xeringues que deixen habitualment en els llocs que freqüenten. 
També el mal exemple que ofereixen a tothom, principalment als més petits i, el que 
és més greu, que en moltes ocasions ofereixen aquestes substàncies a d’altres per a 
iniciar-los en el consum. 
 
L’alcalde agraeix la intervenció de la Sra. Alías i de la Sra. Villares. 
 
Cedeix la paraula al Sr. Hurtado. Manifesta que els alumnes del CEIP Saavedra 
tenen una preocupació que fa temps que els hi afecta: 
 

• Molts dies quan surten al pati o quan fan educació física veuen a grups de 
nois i noies que es posen al racó de l’aparcament Saavedra a fumar, cridar i 
fins i tot alguna vegada a consumir drogues. 

• També aquest racó veuen que sempre està brut, els gossos hi fan les seves 
necessitats i els amos no les recullen. 

• Però això no passa només al racó del Saavedra, sinó que hem vist que quan 
anem a jugar al parc Saavedra o al Parc de la Ciutat també hi trobem restes 
de cigarrets pel terra, drogues, llaunes de begudes, excrements de gossos, 
bancs i papereres destrossades, tot això és poc adequat i dóna un mal 
exemple als nens i nenes que juguen als parcs de la nostra Ciutat. 

• La seva proposta com a representants del CEIP Saavedra i com a ciutadans 
de Tarragona és: 

 
� Que es posi més vigilància als parcs i a les zones verdes de la Ciutat i 

que a la gent que tinguin comportaments incorrectes, que els vigilants 
els hi expliquin que aquestes conductes no són correctes per a la 
convivència. 



� Que aquells nois i noies que fan malbé els bancs, papereres, i altre 
mobiliari dels parcs que ho reparin en hores que no van a classe. 

 
L’alcalde agraeix la intervenció del Sr. Hurtado. 
 
Cedeix la paraula al Sr. Vicent i al Sr. Panicot. Manifesten que els alumnes del 
Col·legi Sagrat Cor de Jesús, els hi preocupa la droga i l’entorn. I han escollit 
aquest tema per diversos motius: 
 

- Les persones que consumeixen droga i condueixen poden provocar 
accidents. 

 
- Les persones drogaaddictes deixen l’entorn brut i això pot provocar que 

amb aquestes deixalles els pugin contagiar. 
 
- Aquestes persones provoquen inseguretat perquè van col·locats i no 

controlen les seves accions i per tant ens poden robar, agredir... perquè 
necessiten molts diners. 

 
- Els parcs, platges, passejos i altres llocs on anem són perillosos pel fet 

que ens poden oferir o perquè ens poden passar el virus de la SIDA. 
 
 
 
SOLUCIONS... possibles: 
 

- Augmentar la vigilància municipal per on es mouen aquest tipus de gent, 
posant més controls policials, càmeres nocturnes.... 

 
- Localitzar els “camells” i els punts on es fan els intercanvis i posar 

sancions molt dures. 
 

- Que la brigada de neteja dels parcs, platges, passejos... sigui més eficaç 
              i més freqüent. 

 
 
L’alcalde agraeix la intervenció del Sr. Vicent i del Sr. Panicot.  
 
Cedeix la paraula al Sr. Puyo i al Sr. Rubén Díaz. Manifesten que els alumnes del 
col·legi Joan Roig els hi preocupa la seguretat al carrer perquè hi ha molta gent que 
persegueix a persones per la nit. Tindrien que haver més llums als parcs per 



exemple en el de Sant Rafael, perquè et poden tocar parts del cos i no et deixen 
marxar. 
 
Els hi agradaria que hi hagués més llums als carrers com al carrer Reial, la catedral 
(part alta)... i que hi hagi més vigilància per tot arreu. 
 
L’alcalde agraeix la intervenció del  Sr. Puyo i del Sr. Rubén Díaz.  
 
Cedeix la paraula a la Sra. Ponce i a la Sra. Isabel Díaz. Manifesten que als alumnes 
del CEIP Riu-Clar, els hi preocupa l’espai per fer esport. Creuen que per jugar a 
bàsquet necessiten unes cistelles de veritat i que estiguin en condicions: que estiguin 
pintades, que tinguin aros i xarxes i que siguin resistents. A més, necessiten dues 
cistelles per poder jugar un partit. 
 
I per poder jugar futbol, també necessiten porteries amb xarxa per tal que les pilotes 
no marxin a la carretera. Quan volen jugar a futbol tranquils han d’anar a Icomar o a 
Torreforta. 
 
En quant a les zones esportives en general, demanen que hi posin més protecció, 
que no es deixi pas ni als gossos ni als nens agressius que fan malbé les 
instal·lacions, necessiten lavabos, fonts, i vigilar que la gent no faci foc, que no 
posin pedres, que no facin pintades a les parets i demanen a l’Ajuntament que les 
tornin a pintar. 
 
L’alcalde agraeix la intervenció de la Sra. Ponce i de la Sra. Isabel Díaz. 
 
Cedeix la paraula al Sr. Ghanan i a la Sra. Ismaili. Manifesten que els alumnes del 
CEIP Campclar creuen que hi ha molta violència al carrer i no volen que abusin dels 
nens i les nenes, senyors i senyores.  
 
No volen que els nens grans amenacin als petits i que facin coses dolentes. 
 
Volen que s’acabi la violència al carrer i on sigui. Volen la pau i no la violència. 
 
L’alcalde agraeix la intervenció del Sr. Ghanan i la Sra. Ismaili. 
 
Cedeix la paraula al Sr. Manso i al Sr. Tatay. Manifesten que els alumnes del 
Col·legi El Carme estan preocupats per la seguretat vial i per analitzar aquest tema, 
s’han centrat en el carrer Reial i la plaça dels Carros. Creuen que, degut a que es 
tracta d’un carrer força llarg, dóna peu a que els cotxes circulin a més velocitat de la 
que seria convenient i augmenta el risc d’accidents. Això es veu agreujat pel fet que 



es tracta d’una zona escolar. Pensen que les voreres són estretes i, a més entre els 
fanals i els arbres, l’espai es redueix. 
 
Per altra banda, la major part de l’any s’hi realitzen obres, moltes vegades mal 
senyalitzades, que entorpeixen el pas i augmenten la inseguretat. 
L’últim punt que han plantejat és l’existència del pas a nivell, a la plaça dels Carros. 
Creuen que suposa un risc afegit. 
 
Finalment, troben a faltar un carril bici, ja que és un carrer pla i aniria molt bé, així 
com al Passeig Marítim. 
 
L’alcalde agraeix la intervenció del Sr. Manso i del Sr. Tatay.   
 
Cedeix la paraula al Sr. Culubret i a la Sra. Muniáin. Manifesten que els alumnes 
del col·legi de St. Pau, volen que hi hagi més espais de lleure oberts els caps de 
setmana i dies festius perquè els nens de 3 a 16 anys tinguin alguna activitat oberta 
en aquests dies. 
 
Proposen que els espais siguin: 

- Gratuïts 
- Amb activitats per a totes les edats: algun petit cinema, tallers, ludoteques, 

discoteca per adolescents de 12 a 16 anys, ordinadors (amb internet), etc. 
- Amb espais per tal que puguin estar els pares. 
- Amb monitors per fer les activitats. 
- Amb espais adreçats a nois i noies discapacitats. 
- Amb instal·lacions adequades: aparcaments, lavabos, infermeria, ... 
- I sobretot que i hagi molta seguretat. 

 
L’alcalde agraeix la intervenció del Sr. Culubret i de la Sra. Muniáin. 
 
Cedeix la paraula al Sr. López i a la Sra. Aguado. Manifesten que els alumnes del 
CEIP el Miracle necessiten més carrils bici per no molestar als vianants ni tindre 
accidents amb els cotxes. Només hi ha un carril bici a Tarragona, el del Port de 
Tarragona. 
 
D’aquesta manera els vianants aniran més segurs pel carrer, igual que els que 
condueixen les bicis que no aniran amb la preocupació d’atropellar als vianants. 
 
El CO2 dels cotxes contamina al medi ambient, s’hi haguessin més carrils de bici a 
Tarragona, la gent no aniria tant en cotxe i utilitzarien la bicicleta per desplaçar-se 
d’un lloc a un altre. 
 



Acabades les intervencions i exposicions dels Consellers integrants del Consell 
Municipal d’Infants, el Sr. Alcalde prèn la paraula tot fent referència a  la 
Convenció sobre els drets dels infants i a l’article 12 de la mateixa que expressa 
que: “L’infant té dret, així  que tingui un judici propi, a expressar la seva opinió 

en tot allò que l’afecta i a veure com aquesta opinió és atesa”, en aquest sentit, el 
Sr. Alcalde, manifesta als Consellers que ha pres nota de les seves propostes i de les 
seves preocupacions i de tot el que han dit i els proposa  de treballar tots aquests 
temes amb els responsables municipals per tal de poder transformar les seves 
propostes en projectes i realitats. I per tal que això sigui possible és necessari que 
tinguin la màxima informació així com coneixement de les dificultats, perquè hi ha 
coses que són factibles de manera fàcil però n’hi d’altres que són més difícils i 
complicades i precisen un temps. 
 
Els reitera que totes les seves aportacions i suggeriments seran recollits i treballats, 
per tal que puguin veure el fruit de les seves propostes i aportacions.  
 
Els hi agraeix novament la seva presència i els felicita per la seva valentia i el seu 
coratge per haver sabut parlar d’una forma tan acurada en una sala com la que els 
acull en aquests moments. I els felicita també perquè han fet gala i demostració del 
que ha de ser la participació democràtica: tolerància, parlar, deixar parlar i escoltar  
i tot de forma educada, en tant que la participació democràtica és responsabilitat de 
tothom. 
 
 
4.- TORN OBERT DE PARAULES 
 
El Sr. Alcalde informa del torn obert de paraules i en no haver-hi cap altra 
intervenció, el Sr. Alcalde convida a tots els presents a baixar al pati de Jaume I on 
hi ha una exposició dels treballs realitzats per els infants en el procés electoral i la 
possibilitat de poder gaudir d’un DVD que recull tot el procés de participació de 
tots els infants dels centres educatius que han participat i participen en el Consell 
Municipal d’Infants. 
 
I essent les 11 hores del dia indicat al començament, s’aixeca la sessió per ordre del 
president, la qual cosa jo, secretari delegat, certifico. 

 
El secretari delegat, 

 
Vist i plau 
El president, 
 
 



 
 
 



 


