ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DELS INFANTS I
ADOLESCENTS DE SOLSONA
Núm. de la sessió: 21/2016
Dia: 21 de novembre de 2016
Hora: de les 17.15 a les 18 h
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de Solsona
ASSISTENTS
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

David Rodríguez i González, alcalde president
Ramon Xandri i Solé, representant del grup municipal d’ERC
Miquel Perez. Escola Setelsis. 3r
Eva Kravets. Escola Setelsis. 3r
Martí Ruano. Escola Setelsis. 4t
Laia Camps. Escola Setelsis. 4t
Miquel Magin. Escola Setelsis. 5è
Núria Solé. Escola Setelsis. 5è
Clara Manzano. Escola Setelsis. 6è
Júlia Manzano. Escola Setelsis. 6è
Alba Feixas. Escola Setelsis. 6è
Guillem Jimenez. Escola Arrels I. 3r
Júlia Codina. Escola Arrels I. 4t
Paula Planes. Escola Arrels I. 5è
Marina Bonvehí. Escola Arrels I. 5è
Paula Casafont. Escola Arrels I. 6è
Judit Gonzalez. Escola Arrels I. 6è
Maria Moreno. Escola El Vinyet. 3r
Nahuel Rinaldi. Escola El Vinyet. 4t
Axum Abebe. Escola El Vinyet. 5è
Neus Parcerisa. Escola El Vinyet. 5è

S’ha excusat d’assistir-hi:
+
Yasmina Valderrama i Ramallo, representant del grup municipal del PSC
+
Òscar Garcia i Companys, representant del grup municipal Alternativa per
Solsona – CUP
+
Isabel Pérez i Martínez, representant del grup municipal de CiU
+
Núria Nosàs. Arrels I. 3r
+
Biel Caballo. Escola Arrels I. 4t
+
Meryem Tahroui. Escola El Vinyet. 6è
ORDRE DEL DIA
1. Constitució del nou Consell i benvinguda als nous membres.
2. Proposta de reglament municipal de govern obert i participació ciutadana.

3. Propostes del grup – classe per treballar aquest curs. S’han de portar
anotades per poder-les recollir al final de la sessió.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Benvinguda i control d’assistència
Es dóna la benvinguda a tots els assistents a la reunió del Consell d’Infants i
Adolescents de Solsona i tots passen a signar el full d’assistència.
1. Constitució del nou Consell i benvinguda als nous membres.
L’alcalde dóna la benvinguda als nous membres per al curs 2016 – 2017. Els
membres que s’incorporen són:
- Escola Setelsis: Miquel Perez – Eva Kravets – Martí Ruano – Miquel
Magin – Núria Solé.
- Escola Arrels I: Núria Nosàs – Guillem Jimenez – Paula Planes – Marina
Bonvehí.
- Escola El Vinyet: Maria Moreno – Nahuel Rinaldi – Neus Parcerisa –
Meryem Tahroui.
L’alcalde explica que vol que els membres del consell tinguin una perspectiva
com a infants d’allò què fa l’ajuntament i de com és el seu funcionament.
2. Proposta de reglament municipal de govern obert i participació ciutadana.
L’alcalde dóna a cada membre un esborrany i un tríptic informatiu del
reglament municipal de govern obert i de participació ciutadana.
Explica que l’ajuntament vol escoltar a la ciutadania i que per això hi ha els
consells de participació, un d’ells el d’infants. Però que hi ha d’haver altres
espais on qualsevol ciutadà pugui fer arribar les seves aportacions. A partir
d’aquí s’ha creat un mapa amb 31 espais de participació. D’aquests espais 18
corresponen als barris de la ciutat, on hi ha un regidor adscrit. Els altres 13
espais són els consell municipals, el cafè amb l’alcalde, les trobades de regidors
de barri, la consulta popular i el procés de debat públic. La idea és escoltar,
aprendre i consensuar. El reglament és un esborrany i se sotmetrà a debat
públic amb la intenció de ser aprovat en el proper ple.
3. Propostes del grup – classe per treballar aquest curs. S’han de portar anotades
per poder-les recollir al final de la sessió.
Les propostes que han portat alguns dels membres són les següents:
- Més rampes per discapacitats
- Circuit per bicicletes
- Gossera comarcal
- Aparca – bicicletes a la biblioteca
- Carril bici IIIIIII
- Lavabos públics a la plaça del Camp II
- Parc per discapacitats físics IIII
- Parc nou
- Parc d’atraccions

-

Bolera
Parc per mascotes I
Equip de waterpolo
Arreglar terra de la plaça del Camp
Quarto de gegants de Carnaval
Arreglar terra del camp del Serra
Dies internacionals amb activitats
Fonts i bancs
Arreglar fonts
Vigilar enllumenat públic
Pista de gel per Nadal
Més papereres
Bancs a la plaça de la biblioteca
Un Mcdonald’s
Un laberint
Arreglar i netejat túnel del parc dels jubilats
Pista de patinatge
Atraccions fixes
Camp de bàsquet
Llum, arbres i font al camp de futbol del camp del Serra
Una piscina municipal coberta i tobogans
Més atraccions per Carnaval
Un rellotge a Setelsis
Arreglar el tobogan petit i la piràmide del parc de jubilats

Donem el correu electrònic webdelsinfantsdesolsona@gmail.com perquè
tot el que siguin incidències de carrers (faroles sense llum, fonts
espatllades,...) ens ho facin arribar i ho passarem al regidor pertinent.

4. Precs i preguntes
No hi ha precs ni preguntes.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretàries, estenem aquesta acta.
Les secretàries

Vist i plau

El president

Solsona, novembre de 2016

