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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamientos
02671-2017-U
ATZENETA DEL MAESTRAT
Consell Municipal d’Infància i Adolescència d’Atzeneta del Maestrat
Anunci d’ aprovació definitiva dels Estatus del Consell Municipal d’Infància i Adolescència d’Atzeneta del Maestrat
Havent estat elevat a definitiu per absència de reclamacions durant el període d’exposició pública l’acord de la Corporació de 17 de
febrer de 2017 sobre aprovació inicial dels ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA D’ATZENETA DEL
MAESTRAT, en compliment del que es disposa en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es
procedeix a la publicació íntegra del mateix amb els estatuts que s’insereixen a continuació, per al seu general coneixement.
Ell Ple de l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 17 de febrer de 2017 ha acordat el següent:
Primer.- Aprovar inicialment el reglament dels Estatuts del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència d’Atzeneta del Maestrat.
Segon.- Sotmetre aquest Reglament municipal a informació pública i audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen presentar reclamacions o suggeriments, que
seran resoltes per la Corporació.
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat
d’acord exprés pel Ple.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament (http://atzenetadelmaestrat.sedelectronica.es).
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte.
ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA D’ ATZENETA DEL MAESTRAT
PREÀMBUL
La participació dels xiquets i les xiquetes es basa en els drets fonamentals descrits en la Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, el 20 de novembre de 1989, ratificada per les Corts Generals d’Espanya, publicada
en el Butlletí Oficial de l’Estat el 31 de desembre de 1990, i que afecta els drets personals fonamentals de llibertat, opinió, associació i
informació.
Els adults han de valorar la personalitat que hi ha darrere de cada xiquet i cada xiqueta, com a persones posseïdores de drets i
deures implícits. Els infants són persones actives capaces de descobrir problemes socials a la família, l’escola, les institucions, el medi
ambient, etc., així com d’aportar solucions.
La infància no ha tingut un espai propi reconegut fins fa poc temps, per això és necessari l’aparició d’iniciatives de participació infantil i juvenil que permeten una visualització de la infància i el seu dret, creient fermament en les potencialitats dels xiquets i xiquetes,
compartint seus espais, realitats i necessitats, adequant els espais, instruments, criteris, objectius i plans de treball a les capacitats infantils.
Capítol I Disposicions generals
Article 1. Definició.
El Consell d’Infància i Adolescència és un òrgan consultiu municipal i de participació ciutadana que garanteix a l’Ajuntament el punt
de vista dels xiquets, no només sobre els problemes estrictament infantils i juvenils, sinó també sobre tots aquells temes de la localitat
que repercuteixen en la vida social i col·lectiva.
Art. 2. Fonamentació.
La creació del Consell s’inspira en la Convenció sobre els Drets de l’Infant aprovada per les Nacions Unides el 20 de novembre de
1989 i en tota la normativa reguladora dels drets de la infància derivada del manament constitucional.
Art. 3. Finalitat.
És un òrgan consultiu municipal de participació ciutadana que té com a finalitat la informació, la implicació i la participació dels
xiquets i adolescents en la vida municipal, i estableix com a objectius bàsics els següents:
- Involucrar la infància i adolescència en la presa de decisions que els afecten, fent-los partícips d’aquestes.
- Promoure la seua participació infantil, prenent consciència de la participació com un dret a través de la possibilitat de fer sentir les
seues opinions.
- Impregnar la vida municipal des del punt de vista de la infància i l’adolescència.
CAPÍTOL II. ESTRUCTURA, COMPOSICIÓ I FUNCIONS.
Art. 4. Estructura, composició i funcionament.
El Consell per a assistir al Ple estarà format per:
- 6 xiquets i xiquetes d´Educació Primària de l´aulari d´Atzeneta del CRA del Penyagolosa Primària i 2 dels dos primers cursos
d´Educació Secundària, elegits de forma paritària i d’edats compreses entre 6 i 13 anys.
- L’alcalde.
- La regidora delegada d’Educació, que exercirà la presidència.
- El director del centre escolar o la persona en qui aquest delegue.
- El secretari, que serà el xiquet/a de major edat.
- Un representant del Consell Escolar municipal.
El Consell es reunirà en Ple almenys 3 vegades l’any, havent de reunir-se els representants dels xiquets anteriorment a la celebració
dels mateixos.
El Consell serà convocat per carta personal, que contindrà l’ordre del dia de la sessió i afrontarà diferents problemes de la localitat,
així com altres temes que puguen proposar els xiquets. De totes les sessions s’ha d’aixecar acta.
Es podran formar grups de treball dins del Consell, convocant amb la periodicitat que es crega oportuna.
Art. 5. Elecció dels xiquets i xiquetes del Consell.
Els membres del Consell representaran a tots els xiquets i xiquetes del seu Centre Escolar.
Els xiquets seran elegits per un període de dos anys i iniciaran el seu mandat entre 6 i 13 anys.
El Consell renovarà cada any els membres que cessen per passar a una altra etapa educativa, amb el propòsit de garantir la continuïtat, el funcionament i el traspàs de competències dels membres cessants i els entrants.
La seva elecció serà democràtica; podent decidir el centre escolar la forma d’elecció. El secretari del centre i amb el vistiplau del
director haurà d’emetre un certificat en què es faça constar el nom complet i l’adreça dels elegits i dels suplents, i s’esmente el procediment d’elecció (sufragi universal, lliure, secret i directe, sorteig, mixta ...).
A més, és necessària l’autorització del pare, mare o tutor per garantir la participació en el mateix, així com poder aparèixer en fotos i
/ o vídeos que tinguen relació amb el Consell
Art. 6. Participants.
Al Consell Municipal d’Infància i Adolescència podran assistir les persones i / o associacions que siguin convidades pel president, a
proposta o requeriment del Consell.
Art. 7. Funcions del president.
Seran funcions del president:
- Convocar i presidir les reunions del Consell Municipal d’Infància i Adolescència.
- Preparar l’ordre del dia.
- Facilitar la participació dels xiquets i xiquetes al Consell.
- Coordinar la relació entre el Consell i els òrgans de govern de l’Ajuntament, les diferents regidories i la resta de Consells Municipals.
- Enviar les citacions i ordre del dia als components del Consell.
Art. 8. Funcions del secretari en els plens.
Seran funcions del secretari:

PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BOP 67 - 6 de junio de 2017

-2-

- Aixecar acta de les sessions.
Art. 9. Funcions del Consell Municipal d’Infància i Adolescència.
Seran les següents:
- Informar l’Ajuntament sobre els problemes que afecten la infància.
- Fer propostes de canvi i millora en la localitat.
- Proposar solucions alternatives als problemes de la infància.
- Conèixer el programa anual d’actuació i els recursos destinats a la infància.
- Ser informats de les propostes o resolucions municipals respecte d’aquells temes no només estrictament infantils, sinó també
sobre tots aquells que els afectin.
CAPÍTOL III. RÈGIM DE SESSIONS I CONVOCATÒRIA
Art. 10. Convocatòria de les reunions del Grups de Treball.
Les reunions es convocaran almenys tres vegades a l’any amb caràcter ordinari, podent celebrar sessions extraordinàries, sempre
que siga necessari, a proposta de: El president, un terç dels representants del Consell Municipal, o la meitat dels consellers infantils.
Art. 11. Termes de la convocatòria.
La convocatòria de les reunions s’efectuarà amb set dies d’antelació a les sessions ordinàries i amb dos dies a les sessions de caràcter extraordinari.
Art. 12. Constitució.
El Consell es considerarà constituït quan hi assisteixin la meitat més un dels components, en primera convocatòria, i qualsevol que
siga el nombre d’assistents en segona convocatòria. Entre totes dues hi ha d’haver un mínim de mitja hora. No obstant, sempre hauran
d’estar presents el president i el secretari.
Art. 13. Causes de baixa.
Es causarà baixa per renúncia voluntària i expressa davant del president i per absentisme no justificat.
Art. 14. Suport institucional.
En tractar-se d’una iniciativa institucional per promoure la participació infantil, l’Ajuntament difondrà i oferirà el màxim suport a
aquest Consell Municipal de la Infància i Adolescència pel seu contingut educatiu.
Disposició final primera.
La Regidoria d’Educació vetllarà pel compliment d’aquest Reglament, facilitarà el seu funcionament, així com de fer-ne el seguiment
i supervisió.
Disposició final segona
Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada siga aprovat pel Ple.
   Contra el present Acord, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma Valenciana, en el termini de dos mesos a explicar des de l’endemà a la
publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Atzeneta del Maestrat, 30 de maig de 2017, l’Alcalde Santiago Agustina Segarra.

