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Divendres, 7 de març de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

EDICTE

El Ple municipal en sessió celebrada el 16 de desembre de 2013, va aprovar el Reglament del Consell de Joves entre 
13 i 16 anys, el qual va ser exposat al públic durant el termini de 30 dies sense que es presentés cap al·legació o  
reclamació. A continuació es fa públic el text íntegre de l'esmentat Reglament, de conformitat amb el que estableix 
l'article 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local:

Reglament del Consell de Joves 13/16 anys de Sant Cugat del Vallès

Article 1r.- Naturalesa jurídica

1.- El Consell de Joves 13/16 és un òrgan consultiu i de participació que forma part de l'organització complementària 
municipal, creat d'acord amb els articles 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Reglament municipal de Participació Ciutadana i  
articles 3, 5, 7, 11, 27 i 34 de la Llei autonòmica 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i  
l'adolescència.

2.- El Consell de Joves 13/16 és un òrgan estable on els i les joves de Sant Cugat poden exercir el seu dret a participar,  
a expressar les seves idees i opinions, així com proposar accions concretes per transformar la Ciutat.

3.- El Consell de Joves 13/16 està adscrit a l'Àmbit de Serveis a les Persones i, de manera específica, al Servei de 
Cultura i Joventut i al Servei d'Educació.

Article 2n.- Objectius i funcions

1.- És objectiu del Consell promoure la participació dels joves de 13/16 anys en els assumptes municipals fent possible 
que siguin subjectes actius de la societat, desenvolupant a aquest efecte les següents funcions:

a) Manifestar i expressar les seves idees, opinions i inquietuds a iniciativa pròpia o a consulta de l'Ajuntament, en relació 
amb els assumptes de la Ciutat.

b) Fer aportacions al debat sobre els assumptes de la Ciutat, formulant propostes, suggeriments o queixes respecte de 
qualsevol actuació concreta de l'Ajuntament i de manera especial d'aquelles que poden afectar les seves aspiracions i 
interessos com a grup.

c) Aconseguir que el conjunt de la societat adulta valori i prengui en consideració l'opinió dels joves.

d) Donar a conèixer els drets i els deures que corresponen a aquests joves dins de la seva comunitat.

e) Actuar com a canal de comunicació entre els joves que representen i les autoritats municipals.

f) Difondre els drets dels joves i promoure actituds de respecte per part de la societat adulta, valorant la seva opinió.

g) Donar a conèixer als adults el punt de vist dels joves en els aspectes relacionats amb la Ciutat, desenvolupant així,  
una major sensibilitat cap a la relació entre ciutat i joves d'entre 13 i 16 anys.

Article 3r.- Àmbit d'actuació material

1.- El Consell de Joves pot analitzar i debatre qualsevol temàtica que els i les joves considerin important per al seu 
entorn i benestar, amb les limitacions fixades per les lleis. Es donarà especial èmfasi al tractament dels temes que 
afecten i preocupen als joves d'aquestes edats i de manera especial als referits al funcionament de la ciutat.

2.- El Consell podrà ser consultat per l'Ajuntament per a l'organització de les activitats adreçades a aquest segment 
juvenil.
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Article 4t.- Composició

1.- El Consell estarà integrat per un màxim de 26 joves d'entre 13/16 anys i comptarà amb els següents membres:

Presidència:

- L'Alcalde/essa de Sant Cugat.

Vocals:

- Els regidors o regidores dels àmbits de Joventut i d'Educació.
- Un o una representant de 13 o 14 anys (1r o 2n d'ESO) de cada centre educatiu de la Ciutat, amb una durada màxima 
de 2 anys.
- Un o una representant de 15 o 16 anys (3r o 4t d'ESO) de cada centre educatiu de la Ciutat, amb una durada màxima 
de 2 anys (un, si es cursa 4t d'ESO en el moment de l'elecció).
- Un/a tècnic/a municipal.
- El dinamitzador/a del consell.

Secretari:

Un tècnic municipal, que actuarà amb veu i sense vot.

2.- La presidència del Consell exercirà les funcions següents:

a) Representar al Consell i convocar les reunions plenàries.
b) Establir-ne l'ordre del dia de les reunions.
c) Dirigir les sessions que celebri.
d) Qualsevol altra que li atribueixi la normativa vigent.

3.- Es designaran quatre vicepresidències: la primera correspondrà al/la regidor/a de l'àmbit de Joventut; la segona 
correspondrà al/la regidor/a de l'àmbit d'Educació i la tercera i la quarta vicepresidències correspondran a dos joves 
membres del Consell, elegits pel Plenari.

4.- Els vicepresidents substitueixen per ordre de designació a la presidència, en cas d'absència o vacant.

5.-  El  Secretari  dona suport  a la presidència en la elaboració dels temes que conformen l'ordre del  dia,  cursa les 
convocatòries i estén l'acta de les reunions del Consell.

Article 5è.- Elecció i constitució del Consell

1.- Cada centre escolar designarà els representants al Consell d'acord amb els sistemes d'elecció i participació interns 
del  centre.  En tot  cas,  el  sistema d'elecció  es regirà  per  principis  democràtics  d'acord a les recomanacions  de la 
Convenció dels Drets dels Infants de la UNICEF.

2.- El Consell es constituirà una vegada tots els centres de secundària de la Ciutat hagin comunicat a l'Ajuntament els 
noms dels candidats/es o, si havent transcorregut quinze dies des de la data en que es va interessar la designació, 
aquesta no hagués estat comunicada. En cas de designació posterior, el/la jove podrà incorporar-se al Consell sempre 
que no es superi el número màxim indicat a l'art.4t.

3.- L'Alcaldia-Presidència dictarà una resolució amb la composició nominal de tots els membres del Consell.

Article 6è.- Caràcter temporal de la condició de membre del Consell

1.- El vocals representants dels joves i adolescents exerciran el càrrec durant un termini màxim de dos anys i d'un any 
en el cas dels representants que cursin 4t d'ESO. Cada any procedirà a la renovació de la meitat dels membres del 
Consell per tal de garantir la continuïtat.

2.- La renovació dels càrrecs públics que formen part del Consell  tindrà lloc d'acord amb les lleis i normes de dret 
administratiu d'aplicació al règim local.
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Article 7è.- Funcionament

1.- El Consell es reunirà en sessió ordinària un cop cada trimestre durant el curs acadèmic i amb caràcter extraordinari 
sempre que els seus membres, per consens, ho creguin necessari. Les sessions es celebraran fora de l'horari escolar i 
de manera preferent en períodes no coincidents amb proves o exàmens finals.

2.- Les sessions seran convocades per la Presidència amb una antelació mínima de 10 dies a la data de celebració 
prevista. La convocatòria de cada sessió s'acompanyarà de l'ordre del dia amb la relació de temes a tractar.

3.- Es podran convocar sessions de caràcter tècnic per a conèixer i tractar temes o assumptes que siguin d'interès per 
aquests joves.

Article 8è.- Celebració d'audiència pública

1.- Les sessions del primer i tercer trimestre es podran celebrar en audiència pública. En aquest cas, seran convocats 
tots els grups municipals del Consistori, aplicant per analogia el que disposa l'article 25 del Reglament municipal de 
Participació Ciutadana.

2.-  La  primera  audiència  pública  coincidirà  amb  la  reunió  de  constitució  del  Consell  de  Joves  13/16,  a  celebrar 
aproximadament el mes d'octubre de cada any. En aquesta sessió es donarà compte per part de l'Alcaldia o regidor que 
correspongui dels compromisos adquirits en relació amb les propostes efectuades pels joves durant el curs anterior.

3.- La segona audiència pública coincidirà amb la finalització del curs, aproximadament en els mesos de juny o juliol. En 
aquesta sessió es presentarà una Memòria de les actuacions realitzades i les noves propostes del Consell.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial 
de la Província, quan hagi transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local.

En conseqüència, l'anterior Reglament entrarà en vigor un cop transcorregut el termini de quinze dies a comptar de 
l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Sant Cugat del Vallès, 21 de febrer de 2014
L'alcaldessa, Mercè Conesa i Pagès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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