Ajuntament Juvenil de Camprodon

ACTA
Nom de la reunió: Ajuntament Juvenil de Camprodon
Dia: 13 de Maig 2016

Hora: 11 a 13.30h

Ple Nº 1

Lloc: Ajuntament de Camprodon
Nom dels assistents (entitats):








Il·lm. Sr. F. Xavier Sala, Alcalde de l’Ajuntament de Camprodon. Presidència, hisenda, recursos humans,
règim interior, serveis municipals, comunicació i relacions institucionals.
Sr. Xavier Juncà, Segon Tinent d’Alcalde. Regidor de Turisme, Activitat i promoció econòmica, Estètica,
Paisatge i Noves tecnologies.
Sr. Xavier Rigat, Tercer Tinent d’Alcalde. Regidor de Governació, Nuclis, Desenvolupament rural,
Mobilitat, Seguretat, Equipaments, Participació Ciutadana i Esports.
Sr. Jordi Batchelli, Primer Tinent d’Alcalde. Regidor de Urbanisme, Medi ambient i sostenibilitat, Obres i
manteniment i habitatge.
Sra. Anna Colomer, Regidora de Cultura, Festes, Joventut i Patrimoni.
Tots els i les alumnes i tutors/es de 5è i 6è de l’Escola Doctor Robert i tots els i les alumnes i tutors/es de
3r i 4t d’ESO del Institut Germans Vila Riera.
Sra. Patrícia Rodriguez, Tècnica de Joventut Compartida de la Vall del Ter.

Ordre del dia:





Benvinguda de l’Il·lm. Sr. Alcalde de Camprodon, F. Xavier Sala.
Explicació del funcionament de l’Ajuntament i de l’Ajuntament Juvenil a càrrec del Sr. Xavier Rigat,
Tercer Tinent d’Alcalde. Regidor de Governació, Nuclis, Desenvolupament rural, Mobilitat, Seguretat,
Equipaments, Participació Ciutadana i Esports.
Cada alumne presenta la seva candidatura.






Votacions per triar Alcalde/essa i Secretari/a.
Proclamació del 1r Alcalde i 1a Secretària de l’Ajuntament Juvenil de Camprodon.
Sorteig de les regidories.
Junta de Govern.

Desenvolupament de la reunió:
L’ Il·lm. Alcalde de Camprodon, Sr. F. Xavier Sala, dóna la benvinguda i mostra l’agraïment tant als centres
educatius com als joves implicats i compromesos. Dóna rellevància a la tasca que se’ls hi ha encomanat.
A continuació el Sr. Xavier Rigat, Tercer Tinent d’Alcalde i Regidor de Governació, Nuclis, Desenvolupament
rural, Mobilitat, Seguretat, Equipaments, Participació Ciutadana i Esports, fa una breu explicació del
funcionament de l’Ajuntament i fa una breu explicació de les característiques de l’Ajuntament Juvenil de
Camprodon. Del curs de 5è de primària vindran 4 representants però només comptabilitzaran un vot per
classe.
Del Institut Vila Riera venen 8 representants que fan la presentació de les seves candidatures:
3r ESO: Andrea , Leire, Luz i Pol
4t ESO: Neu, Jaume, Baldiri i Ariadna
De l’Escola Dr. Robert venen 6 representants que fan la presentació de les seves candidatures:
6è de Primària: Henry i Eloi
5è: A. Eda i Jordi i de B. Núria i Joel.

Si desitja fer alguna consideració o correcció sobre aquesta acta, li agrairíem que ho fes en el termini d’una
setmana per tal que sigui inclosa en consideració.

Es procedeix a les votacions. Es posen com a representants de la mesa Electoral l’alumne més petit de l’Escola i
l’alumne més gran del Institut. Els resultats són:
Henry 4 vots
Neu 3 vots
Pol, Jaume, Baldiri, Joel i Edna un vot cadascú.
Per tant, surt com Alcalde en Henry i com a Secretària la Neu.
Es procedeix a la repartició de les Regidories:
Andrea: Ensenyament i Benestar Social
Leire: Medi Ambient i Sostenibilitat
Luz: Mobilitat
Pol: Nuclis
Jaume: Turisme i promoció econòmica
Baldiri: Esports
Ariadna: Governació
Eloi: Cultura, Festes i Joventut
Núria/Joel: Urbanisme
Edna/Jordi: Hisenda
Es constitueix l’Ajuntament Juvenil de Camprodon.
Junta de Govern:
S’explica el funcionament de l’Ajuntament Juvenil.
S’explica l’excepcionalitat d’aquest Ajuntament Juvenil doncs està pensat per durar tot un curs lectiu però com
enguany s’ha iniciat a finals de curs, aquest Ajuntament s’allargarà fins a finals del curs 2016-2017. A partir del
curs 2017-2018 els alumnes només formaran part de l’Ajuntament un any sense possibilitat de repetir.
Degut també a l’excepcionalitat i el poc temps que queda per finalitzar el curs, aquest any es planteja una
activitat tancada per tal d’agilitzar el procés però cara altres anys, es mirarà de donar un pressupost tancat i
que siguin ells mateixos qui decideixin on els hi agradaria participar. Aquest any l’activitat que es proposa es
dintre de la Festa Major plantejar una activitat per la Flama del Canigó. Es compta amb un pressupost de
600-700€.
Cada alumne haurà de portar a classe el tema i allà es treballarà amb la resta de companys i companyes de
curs. Aquest alumne serà després l’encarregat/da de portar-ho a la Junta de Govern. Cada alumne doncs
exposarà les activitats o propostes debatudes a classe i es mirarà d’arribar a acord i si no s’hi arriba, es
procedirà a votacions. Per aprovar una activitat es necessitarà un mínim de 9 vots afirmatius.
Una vegada es tingui la proposta, aquesta es durà a l’Ajuntament i es mirarà si es pot fer o no. Per a que es
pugui fer o es descarti, l’Ajuntament farà servir uns criteris que no serà si l’activitat agrada o no, sinó:
1. Entri dintre del pressupost establert
2. Que entri dintre de la legalitat
3. Que sigui possible dur-la a terme
Els components de l’Ajuntament Juvenil mostren dubtes especialment en les regidories. Se’ls hi diu que se’ls hi
passaran les seves funcions per escrit però que al ser un ajuntament petit toca fer una mica de tot i que tot
està molt relacionat.
A partir del curs vinent, es té previst fer un Ple per Trimestre, sent el primer al Desembre, i Junta de Govern dos
per trimestre, tot i que aquest seria més flexible.
Pendents:
 Cada alumne ha d’explicar als seus companys de classe el que s’ha parlat i fer propostes per l’ activitat
de la Flama del Canigó. Tenint en compte que tenim un pressupost de 600-700€. Si a la classe surt més
d’una proposta hauran de fer votacions. I la que proposta que guanyi es portarà a Junta de Govern. De
manera que cada classe vindrà a la Junta de Govern amb una proposta.
 L’Ajuntament ha de facilitar als alumnes a la propera Junta de Govern les tasques de cada regidor,
alcalde i secretària.
 La propera Junta de Govern serà el divendres 10 de juny de 11.30 a 13.30h.

Si desitja fer alguna consideració o correcció sobre aquesta acta, li agrairíem que ho fes en el termini d’una
setmana per tal que sigui inclosa en consideració.

