
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL 
D’INFANTS DE TARRAGONA CELEBRADA EL DIA 10 DE JUNY DE 
2009 
 
Assisteixen a la sessió: 
 
PRESIDENT DELEGAT: 
Joan Sanahujes Rull 
 
ASSISTENTS: 
Begoña Floria Eseberri 
Antonio Rodríguez Moreno 
Mª José Heras Tuset 
Maribel Bosch Galià 
Enric Castro Sabaté 
Núria Aguado Hidalgo 
Àlex Manso Fuster 
Roger Tatay Rovirosa 
Adoración Alías Guerrero 
Naiara Villares Bas 
Álvaro Díaz Baena 
Alilen Maria Ponce Blanco 
Óscar Puyo Melero 
Rubén Díaz Calero 
Maria Muniáin Pàmies 
Quim Culubret Gavaldà 
Oujdane Ghanan 
Dunia Ismaili Hossein 
Adrià Panicot Nolla 
Eloy Vicent López 
Carlos David Hurtado Sánchez 
Samir Boulanouar 
NO ASSISTENTS: 
M. Carme  Duch Torrelles 
M. Victòria Forns Fernández 
Xavier López Iniesta 
Felipe Pérez Van Roemburg 
Isabel Díaz Martínez 
Secretari Delegat: 
Jacint Andreu Marquès 
 

Essent les 10 hores del dia 10 de juny, 
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 DE L’ACTA DE 
LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
El Sr. Sanahujes, en funció de president 
delegat del Consell, dóna la benvinguda 
a tots els alumnes, mestres, directors, 
pares i mares dels centres de la Ciutat 
així com als consellers i conselleres i 
representants dels grups polítics 
municipals a la primera sessió ordinària 
de treball del Consell Municipal 
d’Infants. Sessió ordinària en la qual 
s’exposaran les propostes treballades al 
llarg del curs escolar en els diferents 
centres que formen part del Consell 
Municipal d’Infants i es debatrà i 
s’argumentarà quina proposta es 
considerarà prioritària i, per tant, la que 
es desenvoluparà al llarg del curs 
vinent. El Sr. Sanahujes comenta que és 
coneixedor que per tal de poder optar i 
tenir coneixement de la complexitat de 
les propostes els petits consellers s’han 
reunit amb tècnics municipals, els quals 
han fet exposició del que es fa i de les 
dificultats que suposen. 
 
Tot seguit, el Sr. Sanahujes proposa  
 



passar a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 14 de maig, que és 
aprovada per unanimitat de tots els presents. 
 
2.- PRESENTACIÓ  DE PROPOSTES  
 
El president, Sr. Sanahujes, dóna la paraula al Sr. Samir  Boulanouar, del CEIP 
Saavedra per tal de que procedeixi a presentar les propostes treballades i 
elaborades al llarg d’aquest any.  
 
El Sr. Samir Boulanouar, procedeix a la lectura de la proposta que tot seguit 
es reprodueix: 
 
“Els petits consellers i conselleres del Consell Municipal d’Infants de 
Tarragona, a la Sessió de Treball del dia 28 de maig de 2009 a l’Ajuntament,  
vam  acordar les propostes per elevar-les al Plenari del Consell. 
 
En aquesta sessió es va convidar als diferents responsables de les conselleries 
relacionades amb les preocupacions que es van presentar al Plenari de 
Constitució del Consell. En aquesta sessió van assistir: 
 

• Sra. Montse Vargas, coordinadora  dels Centres Cívics 
• Sr. Ramón Quadrat, Gerent del Patronat d’Esports 
• Sr.Toni Martí i Sra. Jorgina, tècnics de joventut 

 
Una vegada escoltades les seves explicacions i aclarits els nostres dubtes dels 
temes plantejats, vam consensuar agrupar les preocupacions dels centres en tres 
propostes que presentaran els meus companys i companyes”. 
 
Tot seguit,  el Sr. Sanahujes, dóna la paraula a la Sra. Núria Aguado i  al 
Sr.Roger Tatay, del CEIP El Miracle i del Col·legi El Carme, els quals fan 
lectura de la primera proposta:   
 
 PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA 1- SEGURETAT AL CARRER 

 
“Volem treballar la seguretat al carrer tenint en compte els següents aspectes: 
 

• La vigilància als carrers i llocs públics, parcs i voltants  de les 
escoles. 

• La il· luminació als parcs i carrerons de la Ciutat 
• La problemàtica derivada del consum de drogues 



• La reparació dels danys ocasionats per actituds incíviques  
• La inseguretat relacionada amb la circulació vial de la ciutat “ 

 
Escoltada  la lectura de la primera proposta, el Sr. Sanahujes, dóna la paraula a la 
Sra. Alilén Ponce del CEIP Riu Clar, qui procedeix a fer la lectura de la segona 
proposta:  
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA 2- ACTIVITATS DE LLEURE ELS CAPS 

DE SETMANA  

 
També volem treballar les activitats de lleure els caps de setmana des dels 
següents aspectes: 

• Activitats dirigides a infants i familiars 
• Programació d’activitats amb monitoratge 
• L’ampliació dels horaris de les biblioteques i ludoteques 
• Planificar activitats d’estiu 
• Organització d’activitats a l’aire lliure 
 
 

 
Acte seguit el president dóna la paraula al Sr. Ruben Díaz, del Col.legi Roig i a la 
Sra. Dunia Ismaili, del CEIP Campclar, que procedeixen a donar lectura a la 
tercera proposta que es presenta: 
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA 3- L’ESPORT A LA CIUTAT 

 
Finalment  volem treballar l’esport a la Ciutat des dels següents aspectes: 
 

• La situació de les instal·lacions i la dotació de recursos 
• La oferta d’activitats esportives i espais per fer esports 
• El coneixement i informació de les normes de comportament als 

espais esportius i sobre l’ús del carril bici. 
• El carril bici, ampliació i senyalització. 
 

Aquestes són les nostres propostes que eleven al Plenari del Consell Municipal 
d’Infants. 
 
 
 
 



3.- VOTACIÓ DE L’ELECCIÓ DE LA PROPOSTA O PROPOSTES 
 
El Sr. Sanahujes, president delegat, agraeix a tots els alumnes la presentació 
i argumentació que han fet de totes i cadascuna de les propostes i proposa, 
que tot seguit, es passi a la votació per saber a quina de les tres propostes es 
dóna preferència, per la qual cosa dóna la paraula al secretari delegat per 
tal que expliqui el procediment de la votació. 
 
El secretari delegat exposa que es procedirà a la votació per decidir les 
prioritats de les propostes, les quals a proposta dels petits i petites consellers 
i conselleres a l’última sessió de treball, van agrupar les seves preocupacions 
en les tres propostes presentades i, un cop arribats a la conclusió de les tres 
més importants, es van presentar a la consideració dels seus companys de 
curs per tal d’obtenir les prioritats de cadascuna de les propostes. 
Considerant que totes eren importants, es va creure convenient ordenar-les 
per ordre d’importància: alta, mitja i baixa.  
 
Per tant, la votació que es farà tot seguit serà exposant o votant el resultat 
obtingut en la votació de cada centre o escola, per la qual cosa la votació es 
realitzarà centre per centre, seran nomenats els centres amb els seus representants 
i aniran dient la votació del seu centre a les diferents propostes. 
 
Es recorda que les propostes són les següents i que el que han de fer és 
manifestar la votació obtinguda al centre: 

Proposta 1.- Seguretat al carrer 

Proposta 2.- Activitats de lleure els caps de setmana 

Proposta 3.- L’esport a la Ciutat 

 

Tot seguit s’inicia la votació: 
 
 

CENTRES  

PETITS 

CONSELLERS/ES   P-1 P-2 P-3 

CEIP MARE 
DE DÉU DEL 
MIRACLE 

XAVIER  LÓPEZ 
INIESTA 

 Baixa  Mitjana  Alta 

  
NÚRIA  AGUADO 

HIDALGO       



COL.LEGI EL 
CARME 

ÀLEX  MANSO 
FUSTER  Alta Mitjana Baixa 

  
ROGER  TATAY 

ROVIROSA       

CEIP 
PRÀCTIQUES 

ADORACIÓN  ALÍAS 
GUERRERO  Mitjana Baixa  Alta 

  
NAIARA  VILLARES 

BAS       

CEIP 
BONAVISTA 

ÁLVARO DÍAZ BAENA 
 Mitjana Baixa Alta 

  
FELIPE PEREZ VAN 

ROEMBURG       

CEIP 
RIUCLAR 

ISABEL  DÍAZ 
MARTÍNEZ  Mitjana Baixa  Alta 

  
ALILÉN MARIA  PONCE 

BLANCO       

COL.LEGI 
JOAN ROIG 

ÓSCAR  PUYO 
MELERO  Alta 

  

Baixa Mitjana 

  RUBÉN  DÍAZ CALERO     

COL.LEGI 
ST. PAU 

MARIA  MUNIÁIN 
PÀMIES  Mitjana Alta Baixa 

  
QUIM  CULUBRET 

GAVALDA       

CEIP 
CAMPCLAR 

OUJDANE  GHANAN 
 Alta Baixa Mitjana 

  
DUNIA  ISMAILI 

HOSSEIN       

COL.LEGI 
SAGRAT COR 

ADRIÀ  PANICOT 
NOLLA  Alta  Mitjana Baixa 

  
ELOY  VICENT 

LÓPEZ       

CEIP 
SAAVEDRA 

CARLOS DAVID  HURTADO 
SÁNCHEZ  Alta  Mitjana Baixa 

  SAMIR  BOULANOUAR       

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb la qual cosa el resultat de la votació de les propostes per part dels 
centres ha estat :  
.- Prioritat Alta: La Proposta núm, 1 “Seguretat al carrer” 
.- Prioritat Mitjana: La proposta núm. 3  “L’esport a la Ciutat” 
.- Prioritat Baixa: La proposta núm 2  “Activitats de lleure els caps de 
setmana” 
 
Abans de donar per tancat el procés de votació, el president demana als 
representants dels grups polítics la seva adhesió i/o manifestacions que 
creguin adients. 
 
El Sr. Antonio Rodríguez, representant del grup polític municipal PSC, 
manifesta que coincideix amb la proposta que s’ha votat com a número 1 en 
la prioritat, però que  hagués optat per la que ha quedat com a número tres 
per a que fos per segon lloc, no obstant, manifesta, respectar la decisió i la 
votació dels petits consellers i s’adhereix  al resultat de la votació. 
 
El Sr. Enric Castro, representant del grup polític municipal d’ERC, creu que la 
proposta escollida com a núm. 1 ha estat ben escollida, però que no obstant, ell 
també hagués optat per la número dos com a mitjana. Això no obstant, s’adhereix 
al resultat de la votació. 
 
La Sra. Maria José Heras, en representació del grup polític municipal del PP, 
manifesta que li ha semblat molt correcte el procés de votació que s’ha seguit i en 
el qual s’hi ha fet participar a tots els companys dels centres representats. 
Considera que la que ha quedat com a proposta prioritària és molt assenyada ja 
que el tema de la seguretat ciutadana al carrer és molt important per a tothom 
però sobretot amb l’especial cura i atenció que s’ha de fer i tenir per a la infància. 
Per tant, tant la seva companya de grup polític, Sra. Maribel Bosch, com ella 
mateixa, s’adhereixen als resultats de la votació.  
 

 
 ALTA MITJANA BAIXA 

PROPOSTA 

1     5               4         1 

PROPOSTA 

2     1            4         5 

PROPOSTA 

3     4       4         2 



La Sra. Begoña Floria, del grup polític municipal del PSC, manifesta que li 
sembla molt adient i coherent la proposta i el resultat de la votació. Si bé és certa 
la manifestació que alguns dels companys representants d’altres grups polítics 
pel que fa a la proposta de “L’esport a la Ciutat”, també és cert que hi ha moltes 
entitats ciutadanes, a part del propi Ajuntament, que n’organitzen i, per altra part, 
pel que fa a les “activitats de lleure els caps de setmana”  també hi ha moltes 
activitats organitzades per entitats ciutadanes i per l’Ajuntament, entre d’elles les 
mateixes promogudes per “Tarragonins”. És cert que potser no n’hi ha prou i que 
poden estar distribuïdes de forma desigual, aspecte que, òbviament, s’ha de 
corregir paulatinament. Pel que fa a la proposta que ha quedat en primer lloc creu 
que és d’una gran coherència i que, a més dels arguments explicitats per altres 
representants dels altres grups polítics municipals presents en el Consell 
Municipal d’Infants, aquesta és una competència, la de l’exercici de l’autoritat i 
la de garantir la seguretat, plenament municipal. Per tot això, s’adhereix als 
resultats de la votació. 
 
El president delegat, un cop escoltades les manifestacions fetes pels representants 
dels diferents grups polítics municipals, dóna per tancat el procés de votació i 
llegeix el resultat de la mateixa que és: 
 
.- Prioritat Alta: La Proposta núm, 1 “Seguretat al carrer” 
.- Prioritat Mitjana: La proposta núm. 3  “L’esport a la Ciutat” 
.- Prioritat Baixa: La proposta núm 2  “Activitats de lleure els caps de 
setmana” 
 
 Encoratja als petits i petites consellers i conselleres a treballar amb ànims la 
proposta guanyadora i, al mateix temps, a seguir fent un seguiment de les altres 
dues així com d’altres temes que puguin sorgir al llarg de les reunions del curs 
vinent.   
 
4.- LLIURAMENT DE DIPLOMES ALS CENTRES I ALUMNES DE 6È 
 
Tot seguit, el president del Consell Municipal d’Infants, procedeix al lliurament 
dels diplomes d’agraïment als centres que han participat al curs 2008-2009 al 
Consell Municipal d’Infants per la seva estreta col·laboració amb l’equip tècnic 
del Consell, fent també un especial reconeixement als tutors i a les tutores de 5è i 
6è per la seva estreta participació i il· lusió en portar a terme el  Consell 
Municipal d’Infants a les seves classes. 
 
Els centres que han participat en aquest curs i que són guardonats són: 
 



CEIP MARE DE DÉU DEL 
MIRACLE 

COL.LEGI EL CARME 

CEIP PRÀCTIQUES  

CEIP BONAVISTA 

CEIP RIUCLAR 

COL.LEGI JOAN ROIG 

COL.LEGI ST. PAU 

CEIP CAMPCLAR 

COL.LEGI SAGRAT COR 

CEIP SAAVEDRA 
 
Acte seguit, la presidència, lliura un diploma d’acreditació als petits i a les petites 
consellers i conselleres de 6è que finalitzen l’ensenyament de primària i el proper 
any no seran membres del Consell, i els manifesta a tots el seu agraïment per 
haver participat en tot el procés de creació i posta en funcionament del Consell 
Municipal d’Infants; per haver fet arribar les seves preocupacions i, els assegura, 
que podran fer seguiment de les seves aportacions i que, per tant, podran sentir-se 
en tot moment part del treball que es faci des del Consell.  
 
Els Alumnes de 6è que s’acomiaden són: 
 
CEIP MARE DE DÉU DEL 
MIRACLE NÚRIA  AGUADO HIDALGO 

COL.LEGI EL CARME ROGER  TATAY ROVIROSA 
CEIP BONAVISTA 
(recull el títol el seu 
company) 

FELIPE  
Álvaro 

PÉREZ VAN ROEMBURG 
Díaz 

CEIP RIUCLAR ALILÉN MARIA PONCE BLANCO 

COL.LEGI JOAN ROIG RUBÉN  DÍAZ CALERO 

CEIP CAMPCLAR DUNIA  ISMAILI HOSSEIN 

CEIP SAAVEDRA SAMIR  BOULANOUAR 
 



5.- PRECS I PREGUNTES  
 
El president obra el torn de precs i preguntes. 
 
El Sr. Enric Castro aprofita, en primer lloc,  per felicitar als petits i petites 
consellers i conselleres pel seu treball i dedicació i, per altra part, explica al 
Consell Municipal d’Infants que properament s’elaborarà la nova llei de la 
Infància, per la qual cosa fa el prec de que es tingui present i que es pensi com un 
tema d’estudi del propi Consell Municipal d’Infants de Tarragona. 
 
El Sr. Samir Boulanouar fa el prec al Consell Municipal d’Infants de que es 
tingui en compte la possibilitat de poder ajuntar les propostes que han 
quedat en segon i tercer lloc de prioritat, és a dir: poder ajuntar L’esport a 
la Ciutat i les activitats de  lleure els caps de setmana en tant que no es 
contradiuen i es podrien sumar i treballar conjuntament. Creu que és una 
cosa necessària.  
 
La presidència manifesta que es tindran en compte les dues propostes  i que així 
es faran arribar a la tècnica municipal responsable del seguiment del Consell 
Municipal d’Infants. Dóna per tancada la sessió i els convida al Pati Jaume I on 
hi haurà un refrigeri i es donarà el CD de recopilació de fotos pels centres i pels 
petits consellers i conselleres, també es proporcionarà els diplomes de tots els 
alumnes que han participat aquest curs 2008-2009, tant pels titulars com pels 
suplents perquè els centres ho puguin lliurar als seus alumnes i demana que tots 
els petits i petites consellers i conselleres quedin al Saló de Plens ja que abans de 
baixar al Pati de Jaume I es farà una foto a les escales del Palau Municipal. 
 
I essent les 11 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 delegat, 
 
 
 
 
 


