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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL 
D’INFANTS DE TARRAGONA CELEBRADA EL DIA 28 D’ABRIL DE 2010 

 
 
Assisteixen a la sessió: 
 
PRESIDENT 
Josep Fèlix Ballesteros Casanova 
 
VOCALS 
Joan Sanahujes Rull 
Begoña Floria Eseberri 
M. Victòria Forns Fernández 
Xavier López Iniesta 
Víctor Figueroa Sans 
Adoración Alías Guerrero 
Naiara Villares Bas 
Emma Jiménez Isern 
Álvaro Díaz Baena 
Laura Olmedo Molina 
Isabel Díaz Martínez 
Belén González Arancibia 
Óscar Puyo Melero 
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 
Antonio Rodríguez Moreno 
M.ª José Heras Tuset 
Maribel Bosch Galià 
Enric Castro Sabaté 
Àlex Manso Fuster 
Andrea Valiente Polo 
Elliot Bugarín San Agustín 
 
 
Secretari delegat  
Jacint Andreu Marquès 
 
Essent les 10 hores del dia 28 d’abril 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.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

 El Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova, 
alcalde de la Ciutat, dóna la benvinguda 
als petits consellers i a les petites 
conselleres i els hi comenta que la sessió 
té per objectiu treballar i millorar totes 
aquelles coses que per desconeixement o  



CONSELL MUNICIPAL D’INFANTS_8/1.1 Acta 28/04/2010 
JAM/RNS/lfv 

 2 

 

 
bé, per desídia no acaben de funcionar. Les aportacions que es fan en aquest plenari 
són d’una gran importància ja que són fetes des d’un punt de vista diferent i són 
temes que també afecten a tota la Ciutat. 
 
Agraeix a tots els petits consellers i a totes les petites conselleres l’esforç de treball i 
vol indicar i fer-los-hi  constar que en un període de  20-25 anys seran fets històrics 
que es recolliran en els anuaris i on hi constaran els esforços i la implicació de tots 
en aquestes sessions de treball.  
 
Aprofita per agrair als professors presents del centres el permetre i potenciar 
aquesta activitat i també als pares i mares i a altres familiars presents perquè sempre 
aporten alguna cosa i ho fan, a més, amb afecte. 
 
Es dóna la paraula a les petites conselleres i als petits consellers per tal que exposin 
els temes d’interès treballats en els seus centres: 
 
Tenen la paraula els consellers Xavier López i Victor Figueroa, de l’Escola el 
Miracle. 
 
Des del mes de gener hem anat recollint a les nostres escoles, amb  la resta de 
companys de cinquè i sisè, les possibles temàtiques a treballar de cara al curs vinent 
2010-2011 per tal de millorar la Ciutat.  
Des de cada escola hem fet a classe un debat  sobre quins serien els temes que 
veiem més necessaris millorar i quines coses ens agradaria canviar o afegir per tal 
de poder fer aportacions a la nostra Ciutat. 
Les diferents idees que han sorgit als centres s’han anat recollint en paper i s’han 
dut a les sessions ordinàries que hem fet a l’Institut Municipal d’Educació de 
Tarragona, els dimecres de cada mes i les hem treballat i posat en comú amb la resta 
d’escoles.  
Les conclusions obtingudes en aquestes reunions les vam presentar als nostres 
companys de classe perquè donessin la seva opinió respecte als temes tractats, 
incorporant  les seves aportacions.  
Tots els temes tractats els hem agrupat per temàtiques, de les quals han sortit quatre, 
que són:  
 

• Activitats a la Ciutat 

• Neteja 
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• Seguretat Ciutadana 

• Trànsit  

En aquesta primera etapa d’anar agrupant els temes i fer-ne la tria dels més 
importants per a la Ciutat, voldríem agrair la participació i les aportacions dels 
nostres companys i companyes de classe i la col·laboració dels nostres tutors i 
tutores dels nostres centres. 
A continuació us desenvoluparem els temes elegits. 
 
Tenen la paraula les conselleres Adoración Alías, Naiara Villares i Emma 
Jiménez,  de l’Escola Pràctiques. 
 
Respecte a la proposta d’activitats a la Ciutat hem observat que els temes que 
més ens preocupen, són: 

• Punts Òmnia i  Wi-Fi per tota Tarragona. Volem tenir informació de 
quants punts Òmnia i zones Wi-Fi hi ha a la nostra Ciutat per saber si són 
suficients per fer de Tarragona una Ciutat moderna i interactiva. 

•  Les escoles com un lloc obert els caps de setmana i a l’estiu. Les nostres 
escoles disposen de patis on juguem durant tot l’any. Sabem que hi ha 
centres que ja obren els caps de setmana, però ens agradaria estudiar la 
proposta de que totes les escoles de la Ciutat obrissin les seves portes en 
aquestes dates per tal que poguéssim anar a jugar i gaudir, així, d’uns espais 
de lleure per reunir-nos amb els amics. 

• Cinemes a Tarragona. Ens agrada anar al cinema amb els amics i 
companys, però desgraciadament ara ja no hi queda cap cinema a la Ciutat i 
hem de marxar cap a les afores, cap a les Gavarres, tenint que agafar 
autobusos i anar acompanyats pels nostres pares o familiars. Sabem que en 
aquest moment s’està estudiant la possibilitat d’obrir nous cinemes a la 
Ciutat però voldríem saber què es farà i si podríem aportar alguna idea. 

• Carrers peatonals per caminar. Ens agrada la nostra Ciutat i sortir amb la 
família i els amics a passejar per ella, però trobem que hi ha molts pocs 
carrers peatonals on estiguem més tranquils per fer un tomb. Hauríem de 
saber si es pot ampliar o no aquests tipus de carrers. 

 
Tenen la paraula el conseller Álvaro Díaz i la consellera Laura Olmedo, de 
l’Escola Bonavista. 
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• La futura tabacalera. Ens hem assabentat que estan fent coses a l’antiga 

tabacalera i n’hi ha que són amb caràcter lúdic. Com que és un projecte que 
està en construcció, hem pensat que podríem treballar per presentar les 
nostres idees des d’un punt de vista infantil. 

•  Parets especials per fer graffitis. Els graffitis  són una forma d’expressió i 
de creativitat que ens agrada molt als infants i als joves, però no podem dur-
ho a terme a qualsevol lloc de l’espai públic, ja que està prohibit i no és una 
conducta cívica. És, per això, que voldríem estudiar els possibles llocs on 
poder proposar espais a la Ciutat per tal que hi puguem practicar aquesta 
forma d’expressió artística. 

• Biblioteques a la Ciutat. Encara que nosaltres disposem de biblioteques 
dins de les nostres escoles creiem que seria molt interessant disposar de 
biblioteques a la Ciutat. Volem saber quins llocs hi ha a la Ciutat on poder 
estudiar, fer els deures i fer treballs amb els amics i poder tenir a l’abast de 
tothom llibres, revistes i publicacions. També voldríem proposar algunes 
millores respecte al nombre i a l’horari de les biblioteques de la Ciutat. 

• Activitats a la Ciutat. A Tarragona disposem d’un gran nombre de places i 
d’espais públics, però moltes vegades no són emprats tots els que podríem. 
Per aquest motiu, voldríem presentar propostes d’activitats infantils per tota 
la Ciutat, així com pels barris, per tal que hi hagin activitats i jocs per als 
infants on puguem anar a divertir-nos al mateix temps que estem a l’aire 
lliure i gaudim de la nostra Ciutat. 

 
Tenen la paraula les conselleres Isabel Díaz Martínez i Belen González, de 
l’Escola Riu Clar i el Sr. Óscar Puyo  del Col·legi Roig. 
 
Respecte a la proposta de la neteja hem observat que els temes que més ens 
preocupen, són: 

• Els dispensadors. Ens referim aquí als dispensadors per als excrements dels 
gossos, on hi hagi disponibles bosses per tal que els amos ho recullin i, a 
més, ho tirin on toca, com una proposta a treballar la seva viabilitat. Pensem 
que d’aquesta manera tindrem una Ciutat molt més neta i acollidora. 

• La vigilància als espais públics.  Creiem que hi ha ciutadans que realitzen 
conductes incíviques i, de vegades, la solució seria que hi hagués gent que es 
dediqués a vigilar una mica els espais públics i multar a aquells que no siguin 
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respectuosos amb la Ciutat i amb els ciutadans que sí que som cívics. Per 
això, volem estudiar si hi ha persones que ho fan i si considerem que s’hauria 
de buscar altres solucions. 

• Els contenidors de reciclatge soterrats. Els contenidors soterrats estan més 
en concordança amb el paisatge urbà, i per tant, no queden malament, encara 
que s’han d’adaptar més als productes per als que hi estan destinats, havent 
trobat que justament els contenidors de plàstic haurien de tenir forats més 
grans per poder reciclar també les garrafes grans d’aigua que ara no ens hi 
caben. Per això, volem saber en quin aspecte podríem millorar des del nostre 
punt de vista aquest tema. 

 
Tenen la paraula les conselleres Maria Muniáin i Carla Morera i el conseller 
Quim Culubret, del Col·legi Sant Pau Apòstol. 
 
Respecte a la proposta de la seguretat ciutadana hem observat que els temes que 
més ens preocupen, són: 

• La seguretat a les sortides i entrades de les escoles. Aquesta proposta es va 
fer pensant tant en nosaltres com en els nens més petits, centrant-nos, 
principalment, en els passos de vianants, ja que malauradament alguns de 
nosaltres, així com companys nostres de l’escola, hem tingut males 
experiències amb els cotxes durant aquestes hores, sent així un punt que hem 
de considerar a treballar per saber què es fa i què s’ha de millorar. 

• La visibilitat als passos de vianants. Ens referim aquí a tots aquells 
objectes i construccions que dificulten la visibilitat, tant la nostra com a 
vianants, com la dels vehicles, sent un dels majors obstacles que hi hem 
trobat la col·locació de contenidors de reciclatge just a les cantonades on hi 
ha passos de vianants. Com que no hi ha visibilitat els vehicles passen sense 
anar amb precaució i fan que aquests passos siguin més perillosos. Per això, 
volem saber què podem proposar de millora una vegada informat del tema. 

• Els semàfors amb soroll. Aquesta proposta ha sortit pensant amb els 
invidents, per tal que així es puguin sentir millor amb la Ciutat i més segurs a 
l’hora d’anar-hi per tot arreu, especialment pel centre de la Ciutat on hi ha 
més trànsit. Hem de saber si a la nostra Ciutat hi ha suficients semàfors o 
s’han d’ampliar. 
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 Tenen la paraula la consellera Oujdane Ghanan i el conseller Jhon Wilson 
Sandoval, de l’Escola Camp Clar.  
 

• Els passos de vianants, concretament a la Part Alta de Tarragona. En 
aquest cas, han estat els avis la nostra prioritat, ja que encara que els carrers 
siguin molt més estrets i menys transitats que a la resta de la Ciutat, veiem 
que molta gent gran es troba amb dificultats per creuar,  ja que no tenen un 
lloc amb preferència de pas. Volem saber com es pot millorar aquesta 
situació. 

• El cautxú a les zones de joc. Aquesta idea ha sortit pensant amb les rascades 
i ferides que molts de nosaltres i dels nostres companys a les escoles ens fem 
jugant als parcs i espais de joc, ja que el terra és d’asfalt i al caure ens fem 
mal. Hauríem de treballar la possibilitat de ficar-ho a tots els parcs si fos 
viable. 

• Els sensors als semàfors. Ens hem adonat que hi ha semàfors que  duren 
molta estona per als cotxes, així com per als vianants, de manera que ficar-hi 
més sensors als semàfors podria ser una possible solució a estudiar com a 
millora. 

•  La il· luminació als carrers de la Part Alta i als carrerons. A la Part Alta 
hem detectat que hi ha llocs foscos i ens fa por caminar sols. Hauríem 
d’estudiar una propostes que poguessin donar resposta a aquesta 
problemàtica. 

 
Tenen la paraula els consellers Adrià Panicot, Eloy Vicent i Abel Casanovas, del 
Col·legi Sagrat Cor. 
 
Respecte a la proposta de trànsit hem observat que els temes que més ens 
preocupen, són: 

• Els carrils bici. Ja sabem que hi ha un carril bici programat per anar fins a 
La Móra, però encara així hi ha companys que consideren que caldria més 
carrils bici per contribuir a que la gent es sentís més segura anant en bicicleta 
per la Ciutat i al mateix temps aconseguiríem reduir el trànsit de vehicles a 
motor, i per tant, la contaminació. Per això, volem continuar treballant en 
aquest tema. 

• Les línies dels autobusos.  Amb la mateixa finalitat de fer més transitable la 
Ciutat, sempre des d’un punt de vista més ecològic, creiem que s’hauria 
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d’estudiar la possibilitat d’ampliar les línies d’autobusos, ja que seria un gran 
avenç per poder connectar més zones i més barris, sense necessitat de fer-hi 
transbords, que per a nosaltres  són més pesats i difícils de fer. 

 
 Tenen la paraula els consellers Carlos David Hurtado i Tariel Kaishvili, de 
l’Escola Saavedra. 
 
D’aquests quatre temes d’interès vam escollir mitjançant consens i votacions a 
classe amb els nostres companys, tres, que han estat: 
 

• Activitats a la Ciutat, perquè volem treballar per presentar propostes que 
puguin ampliar l’oferta d’oci i esdeveniments dirigits als nens i nenes de la 
nostra Ciutat. 

• Neteja, perquè amb les nostres observacions volem incorporar aspectes que 
ens preocupen i que podrien ser solucions per posar més neta la Ciutat. 

• Seguretat Ciutadana, perquè considerem que encara hi ha coses que ens 
preocupen de la seguretat i volem estudiar-les i proposar solucions a aquestes 
preocupacions. 

La proposta del trànsit ha quedat fora perquè  no ha estat considerada entre les tres 
prioritàries pels nostres companys.  
 
Una vegada desenvolupat els diferents temes elegits per treballar, vam informar al 
nostres companys de cinquè i sisè per fer la votació i decidir quina era la proposta o 
propostes que ens agradaria treballar l’any vinent com a prioritària, remarcant 
també en quines posicions havien quedat les altres dues propostes. 
D’aquesta manera cada centre ha fet la votació de les diferents propostes, donant-li 
una votació de prioritat alta, mitjana i baixa que presentarem en el punt tercer de  
l’ordre del dia. 
    
El Sr. alcalde agraeix a tots els consellers i a totes les conselleres la seva proposta i 
aprofita per reiterar que realment se’ls escolta i què ja s’ha començat a actuar en 
algunes de les coses que han proposat i què ja havien estat parlades en l’anterior 
sessió. En aquest sentit, comenta que ja hi ha escoles obertes per tal de permetre 
activitats esportives durant tot l’any,  així com altres activitats. 
 
Pel que fa a l’observació sobre la manca de sales de cinema informa que a la 
primavera vinent del 2011 hi haurà a la Ciutat onze sales noves de cinema dotades 
amb tota mena de novetats tecnològiques. També informa que a la tabacalera s’està 
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treballant per a la ubicació del Museu Nacional d’Arqueologia, Arxiu històric i 
Fotografia així com per a la construcció de la denominada Capsa Joves, un espai 
especialment i únicament adreçat a activitats musicals, culturals i de lleure. 
 
Manifesta el Sr. alcalde la seva satisfacció per la petició d’espais especials per a la 
pintura de graffitis, per tal de no incórrer en actes incívics, i que, en aquest sentit, 
s’estan preparant parets  ( al costat de  la tabacalera, etc.) 
 
Pel que fa a les biblioteques el Sr. alcalde manifesta que, en aquests moments  n’hi 
ha als centres cívics de la Ciutat (Bonavista, Torreforta, Sant Salvador, Sant Pere i 
Sant Pau, ...) i també hi ha la del carrer Gasòmetre i aprofita per informar que a la 
tabacalera hi ha prevista la creació de la gran biblioteca pública de la Ciutat que 
ocuparà més de set mil metres quadrats i és una creació que es farà conjuntament 
amb la Generalitat de Catalunya i l’Estat. 
 
Considera el Sr. alcalde, molt encertada la preocupació manifestada pels petits 
consellers i petites conselleres sobre la invisibilitat que en alguns indrets provoca la 
mala ubicació dels contenidors provocant, en algunes ocasions, accidents 
inevitables de trànsit. Aprofita per informar que es procedirà en breu a la renovació 
dels contenidors i que en el moment de la col·locació s’ubicaran en illes 
específiques limitades amb barres de ferro fixes que eviten ser canviades de lloc. 
 
Pel que fa a la millora de les zones de joc infantil a la Ciutat, el Sr. alcalde assegura 
que ja s’està posant  cautxú a les mateixes i que, en un termini mig, es posarà a totes 
les zones de joc infantil perquè s’ha de tenir en compte que no es poden fer totes les 
coses a la vegada, ja que hi ha d’haver una planificació i previsió econòmica i  les 
coses  s’han de fer gradualment. 
 
Informa que pel que fa a la il· luminació de la Part Alta s’ha procedit en gran mesura 
a fer canvis de l’enllumenat i només hi manquen alguns petits sectors que, en 
aquests moments, es troben en obres. 
 
Un cop fetes aquestes clarificacions per part del Sr. alcalde, es procedeix a la 
votació de les propostes. 
 
 
3.- Votació de les propostes i elecció de la proposta a treballar durant aquest  
període. 
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Tot seguit per cada centre representant es passa a votació les propostes tenint en 
compte els següents paràmetres indicadors de la votació:   

Proposta  1 Activitats a la Ciutat 

Proposta  2 Neteja 

Proposta   3 Seguretat Ciutadana 

 

La prioritat seria: Alta, mitjana i baixa 

 
Un cop realitzada la votació, la mateixa queda de la següent manera:  
 

CENTRES 
CONSELLERS/ 
CONSELLERES 

ACTIVITATS 
A LA 

CIUTAT 
NETEJA 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

ESCOLA  

EL MIRACLE  

XAVIER LÓPEZ 

VÍCTOR FIGUEROA 
ALTA BAIXA MITJANA 

COL.LEGI  

EL CARME 

ÀLEX MANSO FUSTER 

ANDREA VALIENTE 
ALTA MITJANA BAIXA 

ESCOLA 
PRÀCTIQUES 

ADORACIÓN ALÍAS  

NAIARA VILLARES 
BAS 

EMMA JIMÉNEZ 

ALTA BAIXA MITJANA 

ESCOLA 
BONAVISTA 

ÀLVARO DIAZ 

LAURA OLMEDO 
ALTA BAIXA MITJANA 

ESCOLA RIU 
CLAR 

ISABEL DÍAZ 

BELÉN GONZÁLEZ 
ALTA BAIXA MITJANA 

COL.LEGI 
JOAN ROIG 

ÓSCAR PUYO 

ELLIOT BUGARIN 
ALTA BAIXA MITJANA 

COL.LEGI ST. 
PAU 
APÒSTOL  

MARIA MUNIÁIN 

QUIM CULUBRET 

CARLA MORERA 

ALTA BAIXA MITJANA 
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CENTRES 
CONSELLERS/ 
CONSELLERES 

ACTIVITATS 
A LA 

CIUTAT 
NETEJA 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

ESCOLA 
CAMP CLAR 

OUJDANE 
GHANAN  

JHON WILSON 
SANDOVAL 

ALTA MITJANA BAIXA 

COL.LEGI 
SAGRAT 
COR 

ADRIÀ 
PANICOT 

ELOY VICENT  

ABEL 
CASANOVA 

ALTA BAIXA MITJANA 

ESCOLA 
SAAVEDRA 

CARLOS DAVID 
HURTADO 

TARIEL 
KAISHVILI 

ALTA BAIXA MITJANA 

 
Fet el recompte la proposta més votada i que es treballarà és la següent: 
 

 ALTA MITJANA BAIXA 

Proposta 1: 

Activitats a la 
Ciutat 

10 0 0 

Proposta 2: 

Neteja 

0 2 8 

Proposta 3: 

Seguretat 
Ciutadana 

0 8 2 

 
 
4.- Lliurament de diplomes als centres i alumnes de sisè 
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Es procedeix per part del president del Consell Municipal d’Infants al lliurament 
dels diplomes d’agraïment i de participació als centres que formen part del Consell 
Municipal d’Infants de Tarragona durant el curs escolar 2009-2010, pel seu estret 
treball de col·laboració amb l’equip tècnic del Consell Municipal d’Infants. El 
president ha considerat lliurar un diploma de participació al Consell Municipal 
d’Infants als tutors i tutores de cinquè i sisè perquè sense el seu treball a classe, la 
participació del Consell Municipal d’Infants no arribaria a tots els alumnes dels 
centres. 
 
Aquests diplomes els recollirà un representant dels centres que tot seguit 
s’indiquen: 
 
 TUTORS 

CENTRES Cinquè Sisè 

ESCOLA EL MIRACLE Helena García López 
Elisabet Badia 
Català 

COL.LEGI EL CARME Cecília Martín Cardona Feliu Font Aguadé 
ESCOLA PRÀCTIQUES  María Isabel Viña Mercè Palau 
  Josep Borrell Àngel Martínez 

ESCOLA BONAVISTA 
Irene Muñoz Marzo Victoria Lozano 

García 

  
Miguel Ángel del Tío 
Monge 

Montse Rodríguez 
Alegria 

  Ángeles Simón  
ESCOLA  RIU CLAR María José Carrión María José Segur 

COL.LEGI JOAN ROIG Joaquim Mónico Martí 
Sr. Eugeni Vaqué 
Cabré 

COL.LEGI ST. PAU 
APÒSTOL Pio Buqueras Vilà 

Fermí Bernardo i 
Pérez 

  
Sandra Hernández 
Ulldemolins Paloma Veiga Casas 

ESCOLA CAMP CLAR Josep Masgoret Rebeca Puchades 
  Ana Belén García Pilar Galgo 

COL.LEGI SAGRAT 
COR 

Susanna Magriñà Assumpció Castellví 
M. Pilar Edo Roser Manresa 

ESCOLA SAAVEDRA Miguel Espejo García 
María Jesús de 
Noguera Arnal 
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Acte seguit, el president lliura el diploma acreditatiu a les petites conselleres i als 
petits consellers de sisè que finalitzen l’ensenyament de primària i el proper any tres 
consellers no seran membres del Consell Municipal d’Infants de forma oficial però 
sempre hi formaran part. 
 
Els alumnes de sisè que s’han d’acomiadar són: 

CENTRES TITULAR SUPLENTS 

ESCOLA EL MIRACLE 
XAVIER LÓPEZ 
INIESTA 

IAN MANEL CASTAÑO 
GUITÉRREZ 

COL.LEGI EL CARME 
ÀLEX MANSO 
FUSTER 

ALBA BENEITO 
GARCIA 

ESCOLA PRÀCTIQUES  
ADORACIÓN ALÍAS 
GUERRERO 

POL GAVALDÀ 
ESCARRÉ 

  
NAIARA VILLARES 
BAS 

ISAAC ANGUERA 
LÓPEZ 

ESCOLA BONAVISTA 
ÁLVARO DÍAZ 
BAENA LAURA MEDINA PÉREZ 

ESCOLA  RIU CLAR 
ISABEL DIAZ 
MARTÍNEZ SALOUA KIOUAH AATI 

  BELÉN GONZÁLEZ JEFFREY JUBILEE 

COL.LEGI JOAN ROIG 
OSCAR PUYO 
MELERO 

JOHN BURGARIN SAN 
AGUSTIN 

COL.LEGI ST. PAU 
MARIA MUNIÁIN 
PAMIES 

ADRIÀ GUASCH 
CAMACHO 

  
QUIM CULUBRET 
GAVALDÁ 

CARLA BORRÀS 
QUEROL 

ESCOLA CAMP CLAR OUJDANE GHANAN MOHAMED BUSSIAN 

COL.LEGI SAGRAT COR 
ADRIÀ PANICOT 
NOLLA CRISTINA GIL PODIAL 

  
ELOY VICENT 
LÓPEZ JÚLIA SABATER FEIJÓO 

ESCOLA SAAVEDRA 

CARLOS DAVID 
HURTADO 
SÁNCHEZ 

CAROLINA AMARILES 
VALENCIA 
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5.- Precs i Preguntes. 
 
Tot seguit el Sr. alcalde obre un torn de precs i preguntes. 
  
El conseller Xavier López, pregunta quan estarà en funcionament la piscina de Sant 
Salvador i la consellera Belén González aprofita per demanar el mateix de la piscina 
de Riu Clar. 
 
El Sr. alcalde contesta que pel que fa a la piscina de Sant Salvador les obres estan 
adjudicades, però en aquests moments s’està planificant, per part de diferents 
sectors implicats, si iniciar les obres ara o més tard. Doncs iniciar-les ara 
significaria i suposaria que durant l’estiu la piscina hauria de romandre tancada. En 
referència a la piscina de Riu Clar, comenta que tan sols hi manca acabar una 
tramitació amb FECSA-ENDESA per poder-la posar en funcionament. 
 
El Sr. Víctor Figueroa pregunta quan estarà acabat el parc Romà que es fa a l’antic 
parc de les granotes.  
 
El Sr. alcalde li contesta que les obres estan gairebé acabades i que el dia de la 
inauguració resta pendent fins que se solucioni el tema de la gespa.  
 
El conseller Adrià Panicot pregunta quan s’acabarà el pavelló del Sagrat Cor. 
 
El Sr. alcalde li contesta que creu que a finals de juny ja estarà acabat. 
 
El conseller John Wilson Sandoval, pregunta quan s’inaugurarà el Corte Inglés.  
 
El Sr. alcalde li comenta que és difícil donar una data segura, però que és molt 
probable que sigui després de Santa Tecla. 
 
Tot seguit, l’alcalde convida a altres representants dels grups municipals a 
intervenir si ho creuen adient.  
 
La Sra. Victòria Forns Fernández, del grup municipal de Convergència i Unió 
(CiU), vol aprofitar per felicitar en nom del seu grup municipal el treball 
engrescador i compromès que es porta a terme des del Consell Municipal d’Infants i 
que, des del seu grup, en fa seguiment. La Sra. Forns manifesta als petits consellers 
i a les petites conselleres que es posa totalment a la seva disposició no només pel 
que fa a la informació sinó també per a col· laborar des del seu grup en allò que sigui 
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convenient.  Reitera la Sra. Forns la seva disposició i felicita als petits consellers i a 
les petites conselleres,  per la feina  tan ben feta que fins el moment venen portant a 
terme. 
 
La Sra. Begoña Floria Eseberri, en nom del grup municipal socialista, (PSC), 
manifesta que fan un seguiment amb molt d’interès de les propostes tan diverses 
que presenten al Consell Municipal d’Infants, en tant que és una visió col·lectiva 
diferent de les necessitats socials i cíviques. 
 
Per últim, i abans de concloure la sessió, el Sr. alcalde informa als consellers i 
conselleres del Consell Municipal d’Infants de dos actes als que estan especialment 
convidats: 
 
- El primer, és un acte organitzat per l’Ajuntament en el que es convida a tots els 
integrants del Consell Municipal d’Infants i als seus familiars, a una visita al Museu 
del Port i a donar  una volta en Golondrina, previst pel dissabte dia 5 de juny de les 
11 hores del matí, a  les 13 hores de la tarda. 
 
- El segon, és pel dia 11 de juny i és un acte organitzat per la Conselleria de Salut, i 
es tracta de la “Festa de la salut i la participació” i es realitzarà al Camp de Mart. 
Seria molt important i interessant que en aquest acte el Consell Municipal d’Infants 
hi participés  presentant les propostes sorgides tant d’aquest plenari com del treball 
que es pugui realitzar d’aquí al dia 11 de juny. 
 
I sense cap altre tema a tractar, 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, 
 


