Ajuntament Juvenil de Camprodon

ACTA
Nom de la reunió: Ajuntament Juvenil de Camprodon
Dia: 16 de desembre 2016

Hora: 11.45 a 13h

Ple Nº 2

Lloc: Ajuntament de Camprodon
Nom dels assistents (entitats): 5è, 6è A, 6è B (Escola Dr. Robert); 1r ESO, 3r ESO, 4t A i B ESO (SI
Germans Vila Riera)
Ordre del dia:






Benvinguda del Il·lm. Sr. Xavier Sala o del Regidor de Participació Sr. Xavier Rigat.
Benvinguda de l’Alcalde Juvenil: Henry Bentsen.
Explicació una per una de totes les propostes que s’han fet des del moment.
Votacions de les propostes.
Precs i Preguntes.

Desenvolupament de la reunió:




Benvinguda del Il·lm. Sr. Xavier Sala
Benvinguda de l’Alcalde Juvenil Henry Bentsen.
Propostes i vots:
 Posar més papereres: 0 vots
 Arreglar goteres del pavelló Llandrius: 8 vots
 Instal·lar semàfors en llocs estratègics: 0 vots
 Fer una ludoteca: 0 vots
 Àrea de pícnic: 0 vots
 Ampliar biblioteca: 0 vots
 Mantenir skate parc: 3 vots
 Disposar d’una tarja per anar a jugar al pavelló: 7 vots
 Arreglar el pàrquing davant de la TEISA.
 Arreglar el wifi: 10 vots
 Pista descoberta de goma: 7 vots
 Piscina coberta: 4 vots
 Pista de basquet: 0 vots
 Arreglar pista futbol i posar-hi una reixa per evitar que les pilotes caiguin al riu a l’skate parc:
7 vots
 Camp de futbol a la Mare de la Font: 4 vots
 Fomentar i promocionar el circuit turístic de Camprodon: 1 vot
 Festa major: torneig de futbol basquet, futbol bombolla, Dj, paintball, cursa d’obstacles...: 9
vots
 Circuit de motocròs: 0 vots
 Local pel jovent: 7 vots
 Organitzar jocs de nit per la Festa Major: 6 vots
 Repetir Encomarca’t o diada del jovent per la Festa Major: 7 vots
 Fer inscripcions per equips a la Festa Major i entregar una targeta. L’equip que assisteixi a
més activitats de la Festa Major, tindrà un premi: 6 vots
 Canviar el recorregut de la cursa de cap d’any: 0 vots
 Baixada del riu: 4 vots

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.

Les propostes més votades han estat:








Arreglar goteres del pavelló Llandrius.
Disposar d’una tarja per anar a jugar al pavelló.
Arreglar el wifi.
Arreglar pista futbol i posar-hi una reixa per evitar que les pilotes caiguin al riu a l’skate parc.
Festa major: torneig de futbol basquet, futbol bombolla, Dj, paintball, cursa d’obstacles.
Local pel jovent.
Repetir Encomarca’t o diada del jovent per la Festa Major.

Acords:
La propera reunió que tindrà lloc el divendres 27 de gener de 2017, es treballarà en les propostes més votades i
factibles econòmicament i que no s’estiguin fent des de l’Ajuntament gran, doncs algunes d’elles ja s’estan
fent.
A la propera reunió vindrà també la regidora de Festes per veure quines de les propostes es poden incloure
dintre del programa.

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.

