
CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió maig 2016

Sessió del 10 de maig de 2016
Parc central Sot d'en Barriques (en cas de pluja: Biblioteca de Can Rajoler)
Horari: 9-10’30h

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 

- Trobar-se  amb alcalde i/o regidor/s i/o tècnics i visitar el Sot d'en Barriques 

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. Se'ls dóna uns minuts per retrobar-se.

9h 5' Presentació/recordatori de la trobada amb polítics/tècnics

9h 10’ Visita del parc de la mà de polítics/tècnics

            Ronda de preguntes dels consellers/eres als polítics

Material: Preguntes fetes la sessió anterior imperesses.

10h 25'  Repassar què hem fet a la sessió. 
El moderador fa el tancament de la sessió. Entre tots es recorda què s'ha fet durant la sessió i es va  
anotant a la llibreta. 

Resum de la sessió:

A causa de la previsió de pluja  per aquest dia la  sessió finalment no s'ha pogut realitzar al parc del Sot  
d'en Barriques i s'ha realitzat a la biblioteca de Can Rajoler. 
En  aquesta  sessió  s'ha  comptat  amb  la  presència  de  l'alcalde  de  Parets,  Sergi  Mingote,  el  regidor 
d'educació, Miquel Pérez, el regidor de l'Àrea de Territori, Cesc Juzgado, i l' arquitecte municipal, Ramon 
Calonge.
Els consellers i conselleres han fet preguntes sobre aspectes que volen/necessiten saber per treballar en 
el  projecte de remodelació del  Sot  d'en Barriques i  els  polítics i  tècnics els  han anat  responent tot  
generant un diàleg i comentant les diferents possibilitats que existeixen.
Al finalitzar la sessió s'ha acordat realitzar properament una visita  al Sot d'en Barriques i tornar-se a  
trobar per anar concretant les diferents opcions del projecte.
Per últim se li  ha donat a l'alcalde un document amb les preguntes que els  consellers i  conselleres  
havien elaborat.

Deures:

En aquesta sessió no hi ha deures.

Us adjuntem:

En aquesta sessió no us adjuntem cap material.


