
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. 

Ajuntament Juvenil de Camprodon 

ACTA 

Nom de la reunió: Primera Junta de Govern de l’ Ajuntament Juvenil de Camprodon 

Dia: 16 de febrer Hora: de 12 h a 13 h Junta de Govern Nº 1 

Lloc:  Ajuntament de Camprodon 

Nom dels assistents (entitats):  
 Tots els i les representatnts de 5è i 6è de Primària de l’Escola Doctor Robert i tots els i les representants 

de 1r A, 1r B, 2n, 3r d’ESO de l’Institut Germans Vila Riera. Dos representants no hi poden assistir: Joan 
Verdaguer, que és substituit per Oriol Oliver; i Oriol Orta, que és subtituït per un altre alumne, en Jan. 

 Sra. Esther Rengel Rodes, Tècnica de Joventut Compartida de la Vall del Ter. 
 

Ordre del dia: 
 Exposició de la informació obtinguda de les tasques de les diferents regidories. 
 Presentació de les propostes d’activitats de Festa major i del municipi de Camprodon, per part dels 

alumnes de les diferents classes.  
 Valoració de les propostes per a decidir quines es presentaran al pròxim Ple de l’Ajuntament Juvenil. 

 
 
Desenvolupament de la reunió: 
 
En primer lloc, els diferents representants de l’Ajuntament Juvenil de Camprodon expliquen la informació que 
han rebut de les diferents regidories de l’Ajuntament de Camprodon i ho exposen, individualment, a la resta de 
companys/es.  
 
En segon lloc, cada representant exposa les propostes de les seves respectives classes —en relació a les 
activitats de Festa Major que proposen i en relació a les idees de millora per al municipi de Camprodon—. 
 
En tercer lloc, a través d’una votació presidida per l’alcaldessa de l’Ajuntament Juvenil, es realitza una valoració 
de cadascuna de les propostes per a decidir quines d’aquestes prenen un major suport dins l’Ajuntament 
Juvenil. 
 
Les idees sorgides i les seves respectives valoracions són les següents: 
 
 

PROPOSTES DE MILLORA PER AL MUNICIPI DE CAMPRODON NOMBRE DE 
REPRESENTANTS QUE LI 

DONEN SUPORT 
Ampliar la vorera de davant de l’Esclat 12 
Millorar l’Skate Park (principalment, posar-hi llum)  10 
Posar més contenidors d’escombraries pel poble 6 
Renovar el material del Pavelló nou 5 
Asfaltar o millorar el descampat de sorra del costat de la parada d’autobusos 2 
Buscar i constituir un Casal de Joves  0 
Arreglar la calefacció del Pavelló Vell 0 
Arreglar el pàrquing del Camp de Futbol  0 
 
 
 
 
 

 



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. 

 
PROPOSTES FESTA MAJOR DE CAMPRODON 

NOMBRE DE 
REPRESENTANTS QUE LI 

DONEN SUPORT 
Torneig de Paintball TOTS 
Nit/túnel del terror TOTS 
Autobusos gratuïts de Camprodon a Sant Joan de les Abadesses, cada dia del 
Festival Clownia, per a majors de 14 anys. 

TOTS 

Futbol bombolla TOTS 
Més activitats per a la gent grans i els més menuts 13 
Terror zombie 12 
Contractar un DJ conegut com (Mon DJ, Adrià Ortega, etc.) 12 
Contractació d’Adolescents.cat per a la realització d’una activitat/festa juvenil 
atractiva 

11 

Led Party dj 10 
Torneig d’algun esport 4 
Concurs de decoració de carrers 0 
Holly Festival 0 
Més concerts de grups reconeguts 0 
 
 
Finalment, doncs, les propostes més votades seran les que es presentaran en el pròxim Ple de l’Ajuntament 
Juvenil del divendres, 9 de març.  
 
 
 


