CONSISTORI JUVENIL

ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL CONSISTORI JUVENIL,
CELEBRADA EN DATA 20 DE GENER DE 2020
Identificació de la sessió:
Sessió de constitució del Consistori Juvenil legislatura 2019-2020
Data: 20 de gener de 2020
Hora d’inici: 18:00 h
Hora de fi: 18:30 h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Hi assisteixen:
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Èrika Alarcón Gordillo
Roger Birosta Segura
Laura Briceño Rigat
Oriol Camprubí Vilalta
Abril Dorca Martínez
Max Fructuoso Canelles
Adrià Molero Carbonell
Jana Regué Guillaumes
Jon Serrano Cubí
Maria Terés Teixiné
Mariona Vila Descarrega
Sra. Montserrat Piña Reche, Secretària del Consistori Juvenil, que en dona fe.
Desenvolupament de la sessió:
A la Casa Consistorial de Sant Joan de les Abadesses i essent les 18:00 hores del dia 20
de gener de 2020, concorren els regidors i les regidores electes relacionats, a fi de
celebrar la sessió de constitució del Consistori Juvenil.
1. CONSTITUCIÓ DEL CONSISTORI JUVENIL
Benvinguda i agraïments per part de la regidora Sra. Montserrat Tallant i Descamps als
assistents.
La Secretària del Consistori Juvenil, Sra. Montserrat Piña Reche, dona la benvinguda a
tots els assistents al Ple de Constitució del primer Consistori Juvenil. Tot seguit, es
constitueix la Mesa d’Edat, que estarà integrada pel regidor de menys edat i pel de més
edat. La Secretària procedeix:
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- Oriol Camprubí, et pots apropar si us plau? Acceptes ser regidor del Consistori Juvenil
de Sant Joan de les Abadesses? Sí, accepto.
Oriol Camprubí és el secretari de la mesa d’edat, com a membre de menys edat.
- Adrià Molero, acceptes ser regidor del Consistori Juvenil de Sant Joan de les
Abadesses? Sí, accepto.
Adrià Molero és el president de la mesa d’edat, com a membre de més edat.
Es dona per constituïda la mesa d’edat del primer Consistori Juvenil. A continuació el
President de la Mesa d’Edat fa jurar el càrrec a tots els regidors i regidores electes.
- Èrika Alarcon, acceptes ser regidora del Consistori Juvenil de Sant Joan de les
Abadesses? Sí, accepto.
- Roger Birosta, acceptes ser regidor del Consistori Juvenil de Sant Joan de les
Abadesses? Sí, accepto.
- Laura Briceño, acceptes ser regidora del Consistori Juvenil de Sant Joan de les
Abadesses? Sí, accepto.
- Abril Dorca, acceptes ser regidora del Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses?
Sí, accepto.
- Max Fructuoso, acceptes ser regidor del Consistori Juvenil de Sant Joan de les
Abadesses? Sí, accepto.
- Jana Regué, acceptes ser regidora del Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses?
Sí, accepto.
- Jon Serrano, acceptes ser regidor del Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses?
Sí, accepto.
- Maria Terés, acceptes ser regidora del Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses?
Sí, accepto.
- Mariona Vila, acceptes ser regidora del Consistori Juvenil de Sant Joan de les
Abadesses? Sí, accepto.
2. ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ESSA
Constituït el Consistori Juvenil, la Secretària indica que s’ha de procedir a l’elecció de
l’alcalde/essa. Dona pas als regidors i regidores del Consistori Juvenil per tal que exposin
com els hi agradaria que fos el seu Alcalde o Alcaldessa i que també expliquin si han
pensat alguna proposta que els faria il·lusió realitzar. Per altra part, els regidors i
regidores que optin a l’alcaldia també defensen el seu projecte.
Oriol Camprubí:
“Bona tarda. Jo em dic Oriol Camprubí. A mi m’agradaria que l’Alcalde o Alcaldessa fos
amable, que respecti les decisions dels altres i que sobretot sàpiga parlar en públic. Jo
com a regidor d’Urbanisme i Hisenda intentaré fer content a tothom”.
Adrià Molero:
“Bona tarda. Jo sóc l’Adrià Molero. L’Alcalde o Alcaldessa que sortís m’agradaria que fos
generós, simpàtic, amable, que sapigués parlar en públic i, sobretot, responsable.
També m’agradaria que es preocupés per tot i que respectés totes les propostes. Jo,
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conjuntament amb en Roger i en Jon, portem el càrrec de la regidoria d’Esports, i ens
comprometem a intentar fer totes les coses que ens demanin els altres regidors i els
habitants de la vila relacionat amb la nostra regidoria”.
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Mariona Vila:
“Bona tarda i sigueu benvinguts. Jo sóc la Mariona Vila. Primer de tot, m’agradaria donar
les gràcies a l’Institut Escola Mestre Andreu i a l’Ajuntament per deixar-me participar en
aquesta activitat. També m’agradaria donar les gràcies a tots vosaltres, els que heu
trobat un espai en el vostre horari per venir. Quan a l’institut ens van explicar aquesta
activitat, em va interessar, ja que el projecte era molt atractiu i, a més a més, era una
manera d’aprendre totes les funcions de l’Ajuntament. Trobo que per ser Alcaldessa del
Consistori havia d’acceptar unes condicions que em vaig posar jo mateixa. M’havia de
fer il·lusió, sense la il·lusió no ho podia disfrutar del tot bé. I jo en tinc molta, d’il·lusió
amb aquest projecte. També havia de tenir ganes, amb il·lusió no n’hi havia prou. Les
ganes et donen força per continuar. I sí, sé que tinc ganes. També he de tenir un projecte
al cap. Des que tenia clar que em presentava com a Alcaldessa, hi vaig estar pensant uns
quants dies i ja se m’han acudit uns quants projectes, tot i que hauria de mirar si són
factibles. A més a més, hauria de tenir un bon equip i es pot dir que el tindria. En resum,
em fa il·lusió, en tinc ganes, tinc idees i tindria un bon equip. Trobo que aquests quatre
factors em podrien ajudar a ser una bona Alcaldessa del Consistori Juvenil. A part
d’aquestes coses, trobo que seria una bona Alcaldessa perquè respectaria les opinions
dels altres, intentaria fer possibles totes les propostes, seria propera a la gent,
procuraria detectar les necessitats del poble i de la gent del poble i, per últim, tot el que
em demanessin les regidories intentaria arribar a un acord i ho defensaria. A part de tot
això, també seria respectuosa amb la gent, amable i parlaria en públic el millor que
pogués. Moltes gràcies”.
Maria Terés:
“Bona tarda, jo sóc la Maria. M’agradaria que la meva Alcaldessa sàpiga parlar en públic
i que sigui amable. Jo em comprometo a ajudar l’Alcaldessa. Jo sóc regidora de
Governació i Festes”.
Jon Serrano:
“Hola bona tarda, jo sóc en Jon Serrano. A mi m’agradaria que el meu Alcalde o
Alcaldessa fos amable i respectés totes les propostes dels habitants del poble. Jo sóc un
dels regidors d’Esports i aquestes són algunes de les nostres propostes: cobrir les grades
del camp de futbol i posar xarxa a les porteries del camp de sorra de sota l’institut vell”.
Jana Regué:
“Molt bona tarda a tothom, jo sóc la Jana Regué Guillaumes. Primer de tot, vull agrair a
l’Ajuntament per l’oportunitat de poder participar al Consistori Juvenil, i també agrair a
l’Institut Escola Mestre Andreu per participar-hi. A part, ho trobo una iniciativa molt
bona, perquè així els nens i nenes de Sant Joan podem aportar diferents opinions des
d’una altra perspectiva. Jo em presento d’Alcaldessa perquè em sembla una manera
d’aportar idees per al meu poble, també em fa molta il·lusió. El que jo penso que és
important és el treball en equip. Jo em comprometo a aportar iniciativa, lideratge,
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responsabilitat i coratge. Si jo sóc Alcaldessa, els meus objectius i idees seran fomentar
l’entorn de Sant Joan, que és un poble molt maco, i fer-ho possible restaurant les fonts
o itineraris. També tinc idees com tornar a establir l’Esplai Somnis i així el Pla d’Estràngol,
que era una activitat que agradava molt. De cara a propostes per l’Institut i l’escola, per
exemple, arreglar la calefacció que no va del tot bé. Altres idees que tinc són la millora
del servei de pediatria, a veure si es pot fer alguna cosa. De cara al turisme, adaptar la
web de l’Ajuntament en diferents idiomes perquè la gent d’altres llocs la pugui
entendre, i reformar els pisos desaprofitats del barri vell, si és que es pot, per aconseguir
lloguers, i així tenir més habitatges socials. També, que la gent del poble pugui
comunicar les seves propostes fàcilment per poder trobar més solucions. No em vull
allargar gaire més, i el que em queda per dir és que espero que tot això sigui positiu per
Sant Joan, el meu poble i els seus habitants, i crec que amb el Consistori Juvenil
aportarem aspectes per fer un Sant Joan millor”.
Max Fructuoso:
“Bona tarda. Sóc en Max i voldria que el meu Alcalde o Alcaldessa fos responsable, que
escoltés, que fos trempat i que respectés la igualtat de gènere. Jo em comprometo a ser
responsable com ell o ella”.
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Abril Dorca:
“Bona tarda, sóc l’Abril, i m’agradaria que l’Alcalde o Alcaldessa que tinguem sigui
responsable, amable, que escolti a tothom i que s’estimi el poble”.
Laura Briceño:
“Hola, bona tarda, sóc la Laura. A mi m’agradaria una Alcaldessa que respectés l’opinió
dels altres, que sàpiga expressar-se davant de la gent i que parli davant del públic amb
claredat. Si l’Alcaldessa que surt compleix aquests aspectes, jo em comprometo a
ajudar-la i com que vull ser regidora de Salut i Comunicació, intentaré millorar i ajudar
tot el què pugui”.
Roger Birosta:
“Bona tarda, jo sóc en Roger. M’agradaria tenir un Alcalde generós, amable, que sàpiga
parlar en públic, que sàpiga escoltar i que respecti les opinions dels altres. Ja com a
regidor d’Esports, hem tingut les següents idees: potenciar el tenis taula, posant taules
al pavelló per organitzar més tornejos, i posar una banyera d’skate a la plaça Barcelona”.
Èrika Alarcón:
“Hola, bona tarda. Jo sóc l’Èrika Alarcón i m’agradaria que la meva Alcaldessa fos
responsable, generosa, amable, que sàpiga escoltar les idees dels demés i, sobretot, que
sàpiga parlar en públic. Jo com a regidora de Joventut, la meva preocupació i tot el què
demanaré i intentaré que es pugui fer anirà encaminat a fer activitats atractives i
divertides pel jovent de Sant Joan. Gràcies”.
A continuació els membres de la mesa, Oriol Camprubí i Adrià Molero, ocupen els seus
llocs i es procedeix a la votació per escollir l’Alcaldessa del Consistori Juvenil.
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El President de la Mesa d’Edat, l’Adrià, crida per ordre alfabètic a cadascun dels
regidors/es, que dipositen la butlleta a l’interior de l’urna.
CANDIDATES:
- JANA REGUÉ GUILLAUMES
- MARIONA VILA DESCARREGA
S’efectua la votació, que té caràcter secret, amb crida individual, per ordre alfabètic, a
cada un dels regidors i regidores. Aquests dipositen els seus vots en l'urna custodiada
pel president de la Mesa, que vota en últim lloc:
Èrika Alarcón
Roger Birosta
Laura Briceño
Abril Dorca
Max Fructuoso
Jana Regué
Jon Serrano
Maria Terés
Mariona Vila
Oriol Camprubí
Adrià Molero
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Finalitzada la votació, la Mesa realitza l’escrutini, que ofereix el resultat següent:
CANDIDATA

VOTS OBTINGUTS

JANA REGUÉ GUILLAUMES

7

MARIONA VILA DESCARREGA

4

En conseqüència, el President de la Mesa proclama Alcaldessa del Consistori Juvenil de
Sant Joan de les Abadesses a la regidora Jana Regué Guillaumes, per haver obtingut 7
vots.
A continuació, el President de la Mesa procedeix a fer l’acte de presa de possessió del
càrrec a l'Alcaldessa. A aquest efecte, li formula la pregunta reglamentària:
“Jana Regué, acceptes el càrrec d’Alcaldessa del Consistori Juvenil de Sant Joan de les
Abadesses?”
La Jana Regué contesta: “Sí, accepto”.
Jana Regué:
“Gràcies per la confiança d’haver-me escollit, intentaré estar a l’alçada del càrrec.
També em fa especial il·lusió perquè la meva tieta, l’Elisabet Regué, va ser la primera i

CONSISTORI JUVENIL
única Alcaldessa de Sant Joan, i ara jo seré la primera Alcaldessa del Consistori Juvenil.
Tal com he dit, intentaré potenciar el treball en equip i que tothom pugui aportar la seva
part”.
L’Alcalde de la vila, l’Il·lustríssim Sr. Ramon Roqué i Riu, lliura la vara de comandament
a l’Alcaldessa Jana Regué i tanca l’acte.
A les 18:30 hores es dona per acabada la sessió.

La Secretària del Consistori Juvenil
Montserrat Piña Reche
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Sant Joan de les Abadesses, 20 de gener de 2020

