Reglament del Consell d’Adolescents de Sallent
Article 1r.- Naturalesa jurídica:
1. El Consell d’ Adolescents 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 municipal i de règim
Local de Catalunya, i articles 3, 5, 7, 11, 27 i 34 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les
oportunitats en la infància i l'adolescència.
2. El Consell d’adolescents és un òrgan estable on els i les adolescents de Sallent poden exercir
el seu dret a participar, a expressar les seves idees i opinions, així com proposar accions
concretes per transformar el poble.
3. El Consell d’adolescents està adscrit a les Regidories d’Infància i Adolescència i Joventut de
l’Ajuntament de Sallent.

Article 2n.- Objectius i funcions:
És objectiu del Consell promoure la participació dels i les adolescents d’entre 12 i 16 anys en els
assumptes municipals fent possible que siguin subjectes actius de la societat, desenvolupant a
aquest efecte les següents funcions:
a) Crear un espai de debat i consens dels i les adolescents de Sallent per tal de que puguin
manifestar i expressar les seves idees, opinions i inquietuds a iniciativa pròpia o a consulta de
l'Ajuntament, en relació amb els assumptes del municipi.
b) Fer aportacions al debat sobre els assumptes del poble, 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. Actuant així com un canal de
comunicació.
c) Fomentar la participació activa dels i les adolescents de Sallent en els projectes i activitats que
es desenvolupen al municipi en el marc dels seus interessos i necessitats, podent també
proposar projectes i activitats per adolescents des del Consell.
d) Aconseguir que el conjunt de la societat adulta valori i prengui en consideració l'opinió i el
punt de vista dels i les adolescents en aspectes relacionats amb Sallent.
e) Donar a conèixer els drets i els deures que corresponen als i les adolescents dins de la seva
comunitat.
f) Donar suport en la visibilitat i distribució de la informació d’interès juvenil als i les adolescents
de Sallent.

Article 3r.- Àmbit d'actuació material:
1. El Consell d’Adolescents pot analitzar i debatre qualsevol temàtica que els i les adolescents
considerin importants per al seu entorn i benestar, amb les limitacions fixades per les lleis. Es
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donarà especial èmfasi al tractament dels temes que afecten i preocupen a joves d'aquestes
edats i de manera especial als referits al funcionament del municipi.
2. El Consell podrà ser consultat per l'Ajuntament sobre qualsevol aspecte concret que tingui
relació amb temàtiques que afectes al conjunt de la població adolescent de Sallent, així com per
a l'organització de les activitats adreçades a aquest segment juvenil.

Article 4t.- Composició:
1. El Consell estarà integrat per un màxim de 10 joves d'entre 12 i 16 anys i comptarà amb els
següents membres:





Tres persones representants de 1r d'ESO de l’INS Llobregat.
Tres persones representants de 2n d’ESO l’INS Llobregat.
Tres persones representants de 3r d’ESO l’INS Llobregat.
La persona o persones responsables de la dinamització del consell (designació
Ajuntament)

2. La rotació i continuïtat dels i les representants del Consell serà durant els tres cursos, per tant
un màxim de tres anys.
a) Els i les membres del Consell que entrin a 1r d’ESO podran continuar fins a 3r d’ESO, en cas
de que algú no estigues interessat en seguir al curs següent, entraria una nova persona del seu
curs.
b) Les persones membres del Consell que passin de 3r d’ESO a 4t d’ESO podran ser convidades
a la primera sessió del Consell per tal d’explicar la seva experiència a les persones que
s’incorporen aquell curs.
3. Els i les adolescents que formin part del Consell d’Adolescents hauran d’assistir com a mínim
al 60% de les trobades que es realitzin en un curs escolar, en cas de sobrepassar d’absència
màxima permesa no justificada es podrà plantejar una altra persona per a ser membre del
Consell.

Article 5è- Elecció i constitució del Consell:
1. El centre d’educació secundària designarà les persones representants del Consell
d’Adolescents 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 Conveni
dels Drets dels Infants de la UNICEF.
2. No obstant, es proposa el sistema d’elecció següent per a que tots i totes les adolescents
puguin tenir les mateixes condicions d’accés:




Es presentaran de forma voluntària els i les adolescents de cada classe de 1r, 2n i 3r
d’ESO que estiguin interessats en formar part del Consell d’Adolescents de Sallent i que
visquin al municipi.
En cas de que hi hagi més d’un voluntari a cada classe, serà l’alumnat d’aquesta la que
decideixi qui podria ser el/la representant del curs al Consell. Utilitzant sempre un
sistema democràtic de votació o consens.
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Si el centre disposa de més d’una línia a 1r, 2n i 3r d’ESO i hi ha un voluntari de cada
classe d’un mateix curs, serà escollit el o la representant utilitzant sempre un sistema
democràtic de votació o consens.

3. El Consell es constituirà una vegada el centre hagi comunicat a l'Ajuntament els noms dels
candidats i/o les candidates dins del termini que l’Ajuntament proposi. Si un cop transcorregut
aquest termini hi ha algun curs que no ha designat candidat o candidata, el Consell es constituirà
igualment. Quan el grup que falti faci la designació, aquests candidats i aquestes candidates es
podran incorporar a les tasques del Consell.

Article 6è- Caràcter temporal de la condició de membre del Consell:
Les persones representants dels joves i adolescents exerciran el càrrec durant un termini màxim
de tres anys i d'un any en el cas dels representants que cursin 3t d'ESO al ser elegits . Cada any
es procedirà a la renovació de part dels membres del Consell per tal de garantir la continuïtat,
és a dir, cada any s’incorporaran alumnes de 1r d’ESO.

Article 7è- Funcionament:
1. El Consell es reunirà en cessió ordinària periòdicament 1 cop al mes durant el curs acadèmic
i amb caràcter extraordinari sempre que els seus membres, per consens, ho creguin necessari.
2. Les sessions es celebraran fora de l'horari escolar i en la franja de les 17h a les 19.30 hores,
de manera preferent en períodes no coincidents amb proves o exàmens finals.
3. L’inici del treball del consell d’adolescents serà al mes de setembre i finalitzarà al mes de juny.
Les trobades del mes de setembre seran on els alumnes de 4t que el curs anterior van formar
part del Consell assistiran per donar-li una continuïtat.
4. Es podran convocar sessions de caràcter tècnic per conèixer i tractar temes o assumptes que
siguin d'interès per aquests joves.
5. La reunió de constitució del Consell d’Adolescents, se celebrarà aproximadament el mes de
novembre de cada any. En aquesta sessió es donarà compte per part de l'Alcaldia dels
compromisos adquirits en relació amb les propostes efectuades pels i les joves durant el curs
anterior i és farà la proposta des de l’esmentat departament d’algun treball per realitzar durant
el curs escolar.
6. A finals de curs, aproximadament en els mesos de juny o juliol, les persones components del
Consell d’Adolescents presentaran una memòria de les actuacions realitzades i les noves
propostes del consell a treballar el curs següent.
7. La comunicació interna entre els i les membres del Consell i la persona responsable de la
dinamització d’aquest es farà mitjançant el telèfon mòbil i correu electrònic, no obstant
identifiquem també els següents canals:
a) Un grup d’aplicació de mòbil de missatgeria per a facilitar una comunicació constant i
immediata.
b) Un compte de correu electrònic per a poder compartir documents d’interès intern del Consell
d’Adolescents.
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8. Per a la comunicació externa del Consell d’Adolescents amb la resta de companys i companyes
del centre educatiu, i el conjunt de la ciutadania, s’estableixen els següents canals:
a) Els i les membres del Consell realitzaran passa-classes al centre educatiu que representen per
a informar de qüestions que el Consell consideri necessàries i realitzar activitats per recollir
informació i suggeriments entorn a temàtiques treballades al Consell.



El centre facilitarà als o les representants al Consell un espai per a realitzar els passaclasses, amb la recomanació que sigui en horari de tutoria.
Els passa-classes es realitzaran a les classes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO, poden també visitar
de forma extraordinària als cursos de batxillerat als centres que en disposin.

b) Mitjançant un compte en xarxes socials és realitzaran publicacions informatives d’activitats,
cursos, tallers o projectes que siguin d’interès per als i les adolescents de Sallent. Per tant,
aquesta eina serà únicament de caràcter informatiu cap a l’exterior del Consell.
c) El compte de correu electrònic del Servei de Joventut Municipal serà l’eina que s’oferirà a la
població adolescents del municipi per que puguin enviar propostes, suggeriments o queixes
relacionades amb temàtiques d’interès juvenil i adolescent.
9. De manera programada i amb la concreció dels temes i objectius a tractar , el Consell
d’Adolescents, realitzarà trobades, comunicacions o projectes compartits amb el Consell
d’Infants de Sallent i amb els i les membres del projecte Corresponsals del municipi.
Article 8è- Finançament:
El finançament del Consell d’Adolescents es vincularà a subvencions sol·licitades a
l’administració pública, com ara la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i altres
organismes; així com també a la Regidoria de Participació.

Disposicions finals
Primera.L’Ajuntament de Sallent, per iniciativa pròpia o a proposta del Consell d’Adolescents, podrà
modificar aquest reglament en els termes que consideri oportuns amb la tramitació prèvia
prevista legalment.

Segona.En tot allò no indicat en aquest reglament respecte al funcionament del Consell d’Adolescents
seran d’aplicació les normes generals que regulen el funcionament dels òrgans col·legiats.

Tercera.Una vegada el reglament quedi aprovat de forma definitiva pel Ple de la Corporació, entrarà en
vigor amb la publicació íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
transcorreguts els terminis establerts en l’article 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
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