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REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE LA JOVENTUT D'ALMASSORA
La Constitució espanyola, en l’article 9.2, estableix que correspon als poders públics promoure les
condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguen reals i
efectives, remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
També la Constitució, en l'article 48, planteja que els poders públics promouran les condicions per
a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i
cultural.
Així mateix, l'art. 130 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que el Ple de la Corporació podrà
acordar l'establiment de consells sectorials, la finalitat dels quals serà canalitzar la participació dels
ciutadans i de les seues associacions en els assumptes municipals.

Article 1. Naturalesa
El Consell de la Joventut d'Almassora és un òrgan consultiu, de participació ciutadana, mitjançant
el qual es promouran les accions participatives de les diverses associacions i entitats relacionades
amb la població jove i ubicades a Almassora, per a millorar la gestió fent-la més transparent i més
democràtica.
Article 2. Àmbit d'actuació
L'àmbit d'actuació del Consell quedarà circumscrit al terme municipal d'Almassora.
Article 3. Atribucions
Són funcions del Consell, a més de les previstes en l’article 73 de l'ordenança de transparència,
accés a la informació, reutilització i participació ciutadana, les següents:
a) Potenciar la participació de la joventut, creant espais d'expressió, debat i reflexió amplis i
multisectorials que integren les òptiques polítiques, tècniques i ciutadanes.
b) Enfortir la xarxa de participació de les persones joves a través d’entitats juvenils, de la
participació en altres associacions ciutadanes i de la implicació del jovent en la vida associativa del
municipi.
c) Estimular la generació i la permeabilització a tot el municipi d’idees i valors com ara la visió de
la joventut com a col·lectiu actiu i participatiu, promoure les activitats de relació i solidaritat
intergeneracional.
d) Assessorar i donar elements per a la validació dels programes duts a terme per l'administració
municipal.
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e) Participar en la definició de què s’entén per qualitat de vida i benestar social a la ciutat i
específicament pel que fa als i les joves, ajudant així en la formulació de les estratègies per a
millorar-la.
f) Millorar el coneixement mutu i la coordinació entre l’Ajuntament, les entitats i altres institucions
interessades o implicades en la millora de les condicions de vida les persones joves.
g) Afavorir els acords entre l'administració i les entitats socials per a la realització d'activitats i la
prestació de serveis adreçats a la joventut, consolidant així espais de debat i interlocució entre
l’Ajuntament i la població jove del municipi.
h) Incrementar l'efectivitat dels programes municipals participant en el seguiment del seu
desenvolupament i l’avaluació dels resultats especialment pel que fa a l’aplicació de les propostes
fetes pel Consell.
i) Designar les persones representants al Consell de Participació Ciutadana. A l’inici de cada
mandat, una vegada constituït el Consell, s’haurà de designar per majoria una persona
representant al Consell de Participació Ciutadana i una altra com a substituta.
j) Redactar una memòria anual que reculla tot allò que s’ha tractat en el Consell durant l’any.
k) Vetllar per l’exercici de la plena ciutadania dels i les joves en tots els aspectes de la vida del
municipi per a donar a conèixer les inquietuds i les necessitats de la ciutadania en matèria de
joventut.
l) Promoure els valors democràtics i solidaris.
Article 4. Composició general
El Consell de la Joventut d'Almassora estarà format pels següents membres:
a) La presidència del Consell correspondrà a l’Alcaldia o a la persona regidora delegada que
nomene. No obstant això, l’Alcaldia pot exercir la presidència del consell de la Joventut sempre
que ho considere oportú.
b) La vicepresidència recaurà en la persona membre del Consell elegida per majoria simple entre
els seus membres.
c) Una persona representant de cada associació juvenil o entitat relacionada amb la joventut, que
estiga inscrita en el registre municipal d’entitats.
d) Una persona representant de cada grup polític municipal. Les forces polítiques amb
representació al Ple municipal poden designar com a representant una persona ostente cap
regidoria.
e) La secretaria correspon a la de l’Ajuntament o la persona funcionària delegada, amb veu però
sense vot.
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f) També podran participar en les sessions del Consell amb veu però sense vot:
· La població entre 14 i 30 anys que ho desitge i ho comunique per escrit a la presidència del
Consell.
· Els Regidors i les Regidores, persones expertes i observadors de prestigi en l'àmbit de la actuació
que siguen convidades pel Consell o que manifesten el desig de formar part del Consell a la
presidència.
·El personal tècnic municipal o d'altres administracions i persones expertes quan ho requerisquen
els temes que es tracten.
Article 5. Membres del Consell: requisits, designació, nombre, substitució i renovació
a) Les entitats i associacions de joves que desitgen pertànyer al Consell Jove d'Almassora ho
comunicaran per escrit a la presidència d'aquest òrgan o directament a l’Ajuntament o a l’Ateneu
Jove, designant una persona representant i una altra substituta.
b) Els grups polítics amb representació al Consistori designaran una persona representant i ho
comunicaran a la presidència del Consell.
c) Els i les joves entre 14 i 30 anys poden participar en el Consell de la Joventut d'Almassora.
d) El càrrec de membre del consell no serà remunerat.
e) Les persones membres del Consell seran renovats a l’inici de cada mandat.
f) Les persones membres dels Consell poden ser substituïts a petició de l’entitat que representen,
prèvia comunicació a la presidència del Consell i dació de compte del Ple municipal.
g) El nomenament dels i les membres del Consell correspondrà a la presidència, a proposta de les
associacions i partits polítics amb representació al Ple municipal que formen part del Consell.

Article 6. La presidència: funcions
Correspon a la presidència del Consell:
a) Convocar i presidir les sessions del Consell.
b) Nomenar els i les membres del Consell, a partir de la proposta de les associacions juvenils i de
les persones designades per cada grup polític municipal.
c) Nomenar la vicepresidència.
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d) Vetllar per l'execució dels acords, fer-ne el seguiment i donar compte de l’estat d’execució en
cada sessió.
e) Assegurar les relacions constants amb els diversos àmbits de l'Ajuntament, obtenint i rebent
prèviament informació respecte a les actuacions que afecten a les persones joves de la ciutat.
f) Elevar a l'Alcaldia o als òrgans municipals corresponents totes les propostes o suggeriments
acordats pel Consell.
g) Elevar a l'Alcaldia les queixes, denúncies, reclamacions i iniciatives de les associacions juvenils,
així com les del Consell.
h) Exercir totes les funcions que li delegue l'Alcaldia.
j) La presidència pot expulsar o demanar la substitució dels membres del Consell que
n’impedisquen el correcte funcionament, després d’haver estat advertits prèviament. En tot cas, es
demanarà a l’entitat representada la substitució immediata. També pot expulsar, després
d’advertir prèviament, qualsevol altra persona present en el Consell el comportament de la qual
n’impedisca el correcte funcionament.
Article 7. La vicepresidència: funcions
La vicepresidència serà nomenada per la presidència del Consell amb el vot majoritari dels
membres del Consell i la seua funció és substituir la presidència, amb tots els seus drets i deures.
Article 8. La secretaria: funcions
Les seues funcions són:



Confeccionar i enviar les convocatòries de les sessions, per ordre de la presidència amb
còpia de l'acta de la sessió anterior per a aprovar-la.



Assistir a la sessió amb veu però sense vot i redactar-ne l'acta.



Certificar acords del Consell amb el vistiplau de la presidència.



Rebre les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altre escrit dirigit al
Consell.



Portar de forma actualitzada l'arxiu d'actes, el registre d'entitats membres del Consell de la
Joventut i la relació dels representants, així com dels suplents.



Custodiar la documentació del Consell de la Joventut.



Vetllar perquè les trameses de documentació arriben oportunament.
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Article 9. Funcionament
a) Les sessions ordinàries seran convocades públicament per la presidència amb una antelació
mínima de 5 dies abans de la reunió i de 2 dies en el cas de les sessions extraordinàries o en els
casos d’urgència, que hauran de ser motivats. En aquests casos, s’expressaran els assumptes a
què han de circumscriure’s les deliberacions i els acords, sense que es puguen tractar altres temes
no inclosos en l’ordre del dia.
b) El Ple del Consell quedarà vàlidament constituït si concorren la presidència, la secretaria i la
majoria absoluta del seus membres i, si escau, en segona convocatòria, mitja hora més tard, quan
hi haja consellers que representen un terç del Consell.
c) El Consell celebrarà sessió ordinària una volta al trimestre i extraordinària quan la presidència
estime necessari convocar-la, o quan ho demanen un terç dels seus membres. En aquest cas, en
la convocatòria, la data de celebració no podrà diferir més de 15 dies a partir de la sol·licitud per
escrit entrada al registre municipal.
e) Les convocatòries es faran mitjançant correu electrònic adreçat a cada membre. Es buscaran els
màxims mitjans de difusió de les convocatòries del Consell per tal de garantir la participació de la
ciutadania.
f) Les sessions del Consell tenen caràcter públic. L’últim punt de l’ordre del dia de les sessions
ordinàries del Ple del Consell és el torn obert de paraula. En aquest punt, qualsevol jove pot
plantejar una qüestió que ha de ser resposta en el següent Ple del Consell. Igualment, els i les
joves entre 14 i 30 anys poden registrar al SIAC qüestions escrites 10 dies abans de la celebració
del Ple del Consell i llegir-les personalment en el Ple, que respondrà la presidència en la mateixa
sessió.
g) Tenint en compte les funcions d'informació, consultives, deliberatives i propositives, les
propostes que en sorgisquen han de ser aprovades per consens. En cas que no siga possible el
consens, es prendran per majoria simple dels assistents amb dret a vot. No és possible ni el vot
per correu ni la delegació de vot. Les votacions s’han de fer a mà alçada.
h) Les sessions tindran lloc a l'Ajuntament o en qualsevol lloc que la presidència propose i que
permeta l’assistència de públic.
i) En tot allò no previst, serà aplicable amb les adaptacions o modulacions pertinents, la regulació
legal aplicable al funcionament dels òrgans col·legiats en la normativa de règim local.
Article 10. Les comissions de treball
El Ple del Consell podrà crear comissions de treball específiques per a l'estudi de temes i matèries
concretes formades per un mínim de tres persones conselleres i que poden comptar amb
l'assessorament de personal tècnic municipal.
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Article 11. Règim econòmic del Consell de la Joventut d'Almassora.
El Consell de la Joventut d'Almassora disposarà anualment d’una partida pressupostària, així com
dels mitjans físics adequats per al compliment de les seues funcions.

