ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DELS INFANTS DE SANT CUGAT
SESGARRIGUES DE DATA 12 DE GENER DE 2016
Número: 01/2016
Data: 12 de gener de 2016
Hora: ¾ de 5 de la tarda
Assistents:
Infants: Aïsha Tolsau, Mar Medina, , Pau Trapero, , Martí Simó, Om Ràfols, Josep Miret, Cèlia Canillas,
Mireia Gonzàlez, Laura Luque, Helena Garrido, Clara Vilella, Zoe Tolsau, , Gemma Farré, Aleix Bertran,
Ana Armero, Júlia Crespo, Marc Banchs.
Alcaldessa: Montse Albet
Dinamitzadora del Consell: Yolanda Rodriguez.
Excusen la seva assistència: Ivan Marcelo, Aloma Cuadrado, Pol Vendrell, Martí Vendrell
Pren l’acta: Yolanda Rodriguez
S’obre la sessió i acta seguit es passa a tractar els punts de l’ordre del dia del Consell.

1. LECTURA DE L’ACTE DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Fem una lectura de l’acta de l’última reunió del Consell d’Infants, i expliquem els temes tractats als
infants que no hi van assistir.
2. DIBUIXOS PER FOMENTAR EL CIVISME
En la reunió anterior vem començar a fer els cartells per fomentar el civisme, per poder-los penjar a
diferents llocs del poble.
Com que no vem tenir temps d’acabar-los, avui acabem de dibuixar i pintar-los.
Finalment hem fet 7 cartells diferents, que tracten diferents temes: reciclatge, no tirar la brossa fora dels
contenidors, no tirar brases enceses dins dels contenidors, no llençar les burilles dels cigarrets al terra, i
recollir els excrements dels gossos.
Acordem que farem fotocopies dels cartells i els plastificarem i que el proper dia de reunió del Consell
els anirem a penjar a diferents punts dels poble.
3. PLE DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D’INFANTS
El dimarts 19 de gener de 2016, es farà el Ple de Constitució del Consell d’Infants, a les 18:30h a la
Sala de Plens de l’Ajuntament.
En aquest Ple convidarem a assistir-hi a totes les famílies del consellers/es, i també hi assistiran tots
els regidors/es de l’Ajuntament.
Els infants ens explicaran que és el Consell d’Infants, quins temes han treballat, i d’altres temes que
treballaran durant el curs.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 6 h de la tarda.
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