
501- CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’INFANCIA DE SALOU. 
 
Bon dia. En primer lloc aquest grup municipal vol agrair tant al regidor com a la 
regidoria, la seva predisposició per posar fil a l’agulla a la creació del consell 
municipal d’infància de Salou. 
 
 l’ajuntament a l’any 2009 va crear els consells assessors sectorials de participació 
ciutadana dels següents àmbits: gent gran, joventut, cultura i econòmica 
empresarial. 
 
Com podem comprovar no es contemplava el consell municipal d’infància, i si no 
recordem malament, aquest punt ja va ser debatut i votat per aquest plenari, 
07-03-2012. I va comptar amb els vots en contra tant de UMdC, com del PSC, UTPS 
i RDS. 
 
Ara, després de set anys al calaix, celebrem la bona voluntat de la regidoria per 
tornar a intentar la creació del Consell que ens ocupa. 
Com ja sap vostè Sr. Hèctor desde l’inici dels contactes amb ERC hem provat i 
creiem que em aconseguit crear un lloc de caràcter consultiu, on els nostres infants 
de 10 fins a 12 anys, poden exercir, com a ciutadans, el seu dret a expressar les 
seves idees, opinions, debatre i proposar accions concretes, prendre decisions i 
elevar al plenari les seves propostes, per transformar la seva ciutat. 
Dit això, reiterar que poden contar amb ERC per que no torni a quedar el Consell 
orfe de voluntat política, fins a l’infinit.  
El vot del grup d’ERC per la seva banda, no pot ser altre que el contrari, no al propi 
Consell, si no a la no representació de cada un del grups municipals de l’oposició al 
propi Consell.  
Sr. Alcalde li demanem el més aviat possible una reforma del reglament de 
participació ciutadana, en els articulats que es refereixin a la composició dels 
consells municipals, i incloure un representant de cada grup municipal de l’oposició. 
Gràcies. 
 
 
 
 


