Ajuntament Juvenil de Camprodon (curs 2018/2019)

ACTA
Nom de la reunió: Ple de constitució Ajuntament Juvenil de Camprodon
Dia: 1 de novembre de 2018

Hora: de 10:15 a 11:15h

Ple Nº 1

Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Camprodon
Nom dels assistents:




Sra. Anna Colomer, Regidora de Cultura i Festes DE L’Ajuntament de Camprodon;
Tots els i les representants, alumnes i tutors/es de 5è i 6è de l’Escola Doctor Robert i tots els i les
representants de 1r, 2n A, 2n B, 3r i 4t d’ESO de l’Institut Germans Vila Riera de Camprodon;
Sra. Esther Rengel, Tècnica de Joventut Compartida de la Vall del Ter.

Ordre del dia:









Benvinguda i explicació del funcionament de l’Ajuntament del municipi i de l’Ajuntament Juvenil a càrrec
de la sra. Anna Colomer, Regidora de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Camprodon;
Presentació de les diferents candidatures per part dels representants de l’Ajuntament Juvenil dels dos
centres educatius;
Votacions per a escollir l’Alcalde/essa i el/la Secretari/a de l’Ajuntament Juvenil d’aquest curs
2018/2019;
Declaració dels resultats i proclamació del nou o la nova Alcalde/ssa i Secretàri/a de l’Ajuntament Juvenil
de Camprodon;
Entrega de la vara, per part de Matilda Roca, alcaldessa de l’Ajuntament Juvenil 2017/2018, al nou o
nova alcalde/essa de l’Ajuntament Juvenil de Camprodon 2018/2019 com a símbol de traspàs de poder i
d’inici de la nova candidatura;
Repartició de les diferents Regidories del consistori juvenil;
Fotografia grupal del conjunt de membres de l’Ajuntament Juvenil d’enguany.

Desenvolupament de la reunió:
La molt honorable regidora de Cultura i Festes, Anna Colomer, inicia l’acte donant la benvinguda als i a les joves
de l’Ajuntament Juvenil i els mostra el seu agraïment per la tasca realitzada als centres educatius fins al dia
d’avui.
A continuació, realitza una breu explicació del funcionament de l’Ajuntament Juvenil de Camprodon i procedeix
a cedir la paraula als diferents representants de l’Ajuntament Juvenil per tal que puguin presentar les seves
respectives candidatures (2 minuts aproximats per candidatura).
Per una banda, de l’Institut Germans Vila Riera de Camprodon hi assisteixen 10 representants, dos
representants de cada classe, que fan l’exposició de les seves respectives candidatures:
(*Enguany, del 2n curs d’ESO en vindran quatre representants perquè compten amb dues línies, però la intenció és que cada classe
formarà una regidoria i, vetllant per a l’equitat, només comptabilitzarà un vot per aula).







1r ESO: Kènia S. i Nerea M.;
2n ESO A: Michaell V. i Marc M.;
2n ESO B: Júlia G. i Pep C.;
3r ESO: Jan C. i Joel G.;
4t ESO: Neus R. i Mar V.

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.

Per altra banda, de l’Escola Dr. Robert venen 4 representants, que fan la presentació de les seves candidatures:



5è de Primària: Aina V. i Jan P.;
6è de Primària: Dàlia S. i Aniol C.

Es procedeix a les votacions. Es posen com a representants de la Mesa Electoral Anna Colomer i Esther Rengel.
Els resultats són:







Aina V. (5è): 1 vot
Jan P. (5è): 1 vot
Marc M. (2n ESO A): 8 vots
Júlia G. (2n ESO B): 2 vots
Pep C. (2n ESO B): 1 vot.
+ 1 vot en blanc que suma el resultat total de 14 vots.

Per tant, el representant amb un major nombre de vots (un total de 8) és Marc M. el qual és nomenat nou
Alcalde de l’Ajuntament Juvenil de Camprodon i, com a segon representant més votada (2 vots), Júlia G.
assumirà el càrrec de Secretària del nou l’Ajuntament Juvenil.
D’aquesta manera, es produeix el primer pas per a la constitució del nou Ajuntament Juvenil de Camprodon.
Tot seguit, l’alcaldessa de l’anterior Ajuntament Juvenil, Matilda R., fa entrega de la vara d’alcaldessa del
consistori juvenil a Marc M., com a insígnia del traspàs de poders i de l’inici de la nova alcaldia.
Finalment, es procedeix a realitzar una fotografia grupal dels nous i les noves representants de l’Ajuntament
Juvenil de Camprodon.

Pendents:


Explicació i repartiment de les diferents Regidories entre la resta de components de l’Ajuntament
Juvenil de Camprodon, a excepció de l’alcalde i la secretària. Els i les diferents representants podran
expressar el seu desig d’assumir una determinada regidoria però, en cas que no manifestin cap
preferència, seran repartides a l’atzar.



La primera Junta de Govern serà el divendres 30 de novembre ( de 10:15 a 11:15h ), a l’Ajuntament de
Camprodon.

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.

