REGLAMENT CONSELL SECTORIAL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Aprovat, inicialment, pel Ple celebrat en sessió ordinària el dia 9/09/2019.
Publicat en el BOPV núm. 245 el dia 23/12/2019, el qual va ser sotmés a tràmit d'informació pública durant 30 dies,
sense que s'haja produït al·legacions.
Posteriorment, s'ha elevat a la seua aprovació definitiva el dia 12 de febrer, publicat en el BOPV amb núm. 37 el dia
24/02/2020 entrant en vigor el 25/02/2020.
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CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1.-Objecte.
El CONSELL SECTORIAL DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE RIBA-ROJA DE
TÚRIA és un òrgan de participació ciutadana que, constituït i integrat dins de l'àrea d'Educació
de l'Ajuntament, junt amb l'àrea d'Infància i Adolescència del mateix, obeïx al compromís del
municipi de Riba-roja de Túria a fi d'unificar esforços i interessos en benefici dels xiquets,
xiquetes i adolescents de Riba-roja de Túria.
La Constitució Espanyola, en l'article 9.2, establix que correspon als poders públics facilitar la
participació ciutadana, en la vida política, econòmica, cultural i social.
La convenció sobre els Drets del Xiquet, adaptada per nacions Unides en 1989 i ratificada per
Espanya en 1990, arreplega el dret dels xiquets i les xiquetes a ser oïts i tinguts en compte en
tots els assumptes que li concernixen. El reconeixement del dit col·lectiu infantil com a
subjectes del dret a participar de forma efectiva en distints àmbits es troba explícit en els
articles de la convenció compresos entre el 12 i el 17:
−

Article 12: L'opinió del xiquet i de la xiqueta.

−

Article 13: La llibertat d'expressió.

−

Article 14: La llibertat de consciència, pensament i religió.

−

Article 15: La llibertat d'associació.

−

Article 16: Protecció en la vida privada i imatge.

−

Article 17: L'accés a una informació adequada.

La ratificació de la convecció obliga al seu compliment i, per això, els distints nivells de
l'administració han anat adequant, progressivament, el sistema d'atenció social a la infància i
adolescència als principis que establix.
Des de l'administració local s'ha de treballar intensament a favor d'estos drets.
A partir de la convenció, les distintes legislacions estatals i autonòmiques van anar integrant en
les seues legislacions el contingut d'estos articles.
La Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor, modificació parcial del
Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, establix una àmplia sèrie de drets en el títol I:
−

Article 4: Dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.

−

Article 5: Dret a la informació.

−

Article 6: Dret a llibertat ideològica.

−

Article 7: Dret de participació, associació i reunió.

−

Article 8: Dret a la llibertat d'expressió.

−

Article 9: Dret a ser oït.

Per la seua banda, la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de Protecció Integral de la Infància i
l'Adolescència de la Comunitat Valenciana, establix un ampli articulat en dret i garanties.
Un dels principis bàsics que pretén desenvolupar el present reglament és entendre la
participació com el procés central que presidisca tot el succeir de la vida municipal impulsant,
de manera especial, la participació del col·lectiu infantil i adolescent a fi de donar-los veu, ja que
són subjectes actius de la societat. No obstant això, este reglament és un mer instrument que
desitja contribuir a fer efectiva la dita participació, entre altres funcions.
El domicili social del dit Consell es fixa a Riba-roja de Túria, plaça de l'Ajuntament, núm. 9.
Article 2.-Naturalesa i Règim Jurídic.
1.

De conformitat amb l'article 130 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals, el Consell Sectorial de la Infància i l'Adolescència de Riba-roja
de Túria desenvoluparà, exclusivament, funcions d'informe i, si és el cas, proposta, en
relació amb les iniciatives municipals relatives al sector d'activitat pròpia del mateix, és a
dir, de la infància i l'adolescència. És, per tant, un òrgan consultiu i de participació.

Respecte al seu règim jurídic, el Consell es regirà, en el seu funcionament i actuació, pel present
reglament i per les seues pròpies normes de funcionament intern d'acord, en tot cas, amb el
que disposa la regulació complementària pertanyent a l'àmbit municipal.
Article 3.- Funcions.
1.

El Consell Sectorial de la Infància i Adolescència coneixerà totes les qüestions que afecten
l'atenció i promoció del benestar social de la població infantil i adolescent de Riba-roja de
Túria.

2. El consell durà a terme l'elecció d'un delegat o delegada que ha de representar en el “Consell
de Poble”, en la primera sessió constitutiva del Consell d'Infància i Adolescència. La dita
elecció recaurà en un represente de qualsevol de les AMPAS que formen part d'este consell.
L'elecció serà ratificada pel Consell.
Depositada la confiança en el delegat o delegada, este o esta representarà els interessos del
Consell i comptarà amb la suficient autonomia per a votar i discutir en funció d'estos
interessos. El delegat o la delegada donarà compte, a petició pròpia o a petició del Consell,
de qualsevol vot o decisió presa en nom del Consell d'Infància i Adolescència.
Seran funcions del Consell Municipal de la Infància i Adolescència, dins de l'àmbit local del
municipi de Riba-roja de Túria, les següents:
a) Crear un espai i plataforma on els xiquets i xiquetes del municipi puguen expressar
les seues opinions, idees, necessitats i propostes de millora sobre el municipi a què
pertanyen i del qual són subjectes actius.
b) Informar a l'Ajuntament sobre els problemes i necessitats específiques de la
Infància i Adolescència.
c) Proposar solucions alternatives a les necessitats i problemes més característics de la
Infància i Adolescència.
d) Conéixer el programa anual d'actuació i els recursos destinats a Infància i
Adolescència.
e) Afavorir la coordinació interinstitucional pel que fa a la implantació de polítiques
orientades a la Infància i Adolescència.

f)

Col·laborar en el desenrotllament del Pla Municipal d'Infància i Adolescència, així
com el seguiment del dit pla, vetlant pel seu compliment efectiu.

g) Oferir als xiquets i xiquetes un via de participació institucional.
h) Impulsar la unificació de criteris i formes d'actuació i contribuir a la sensibilització i
formació dels professionals que desenvolupen la seua activitat amb la Infància i
Adolescència.
i)

Impulsar el compliment dels drets de la Infància i Adolescència.

j)

Conéixer i ser informats de les propostes o resolucions municipals relacionades
amb temes d'interés per a la Infància i Adolescència

k) Constituir comissions de treball, de caràcter fix o variable, per a tractar temes
d'especial rellevància relacionats amb l'àmbit d'actuació del Consell per a la
Infància i Adolescència. Les dites comissions comptaran amb la presència de
personal tècnic com a informadors qualificats en funció de la temàtica que s'aborde.
CAPÍTOL II.- COMPOSICIÓ.
Article 4. Membres que el componen.
1. El Consell Sectorial de la Infància i Adolescència estarà integrat pels membres següents:
a) Un/a president/a.
b) Un/a vicepresident/a
c) Un/a secretari/a
d) Una persona representant, regidor o no, designada pel Ple de la corporació a proposta de
cada Grup Polític Municipal. El Grup mixt i el de no adscrits, si existiren, proposaran al Ple
la designació d'una única persona representant per cada grup.
e) Una persona representant de cada AMPA dels centres educatius, legalment constituïda i
degudament inscrita en el registre d'associacions de Riba-roja de Túria. Les AMPAS hauran
de comunicar, per mitjà d'un escrit dirigit a la presidència del Consell i presentat en seu
electrònica, la persona representant triada.
f)

Dos alumnes de cada un dels centres educatius del municipi de Riba-roja de Túria, (CEIP,
IES i Conservatoris) proposats a través del seu consell escolar d'entre l'alumnat resident en
el municipi de 1r de primària a 4t de l'ESO. La proposta de representant de cada centre
educatiu deurà ser comunicada per registre d'entrada per part del tutor/a legal del menor
junt amb el seu consentiment. La dita instància serà sotmesa a estudi per part de la
presidència, vicepresidència i secretaria del Consell.

A proposta de la presidència, es podrà convidar experts de la matèria, per a aquelles qüestions
d'interés del Consell.
2. Totes les entitats, organitzacions i col·lectius representats deuran fer constar, a més d'una
persona titular, al seu respectiu suplent, que actuarà amb veu i vot en absència del titular, a
excepció del secretari/a i de les persones expertes que tindran veu però no tindran vot.
3. Les dites persones suplents seran designades per les pròpies associacions o partits, prèvia
comunicació via instància en seu electrònica de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
Article 5.-La Presidència.

1. El president o la presidenta serà nomenat i separat lliurement per l'alcalde d'entre els
membres de la corporació, tal com establix l'article 131 del ROF.
2. La presidència convocarà i dirigirà el debat, el moderarà i actuarà de forma diligent i
responsable.
3. En el cas que no efectuara tal nomenament, ostentarà la presidència el propi alcalde.
4. En els supòsits de malaltia o absència, serà substituït pel vicepresident o la vicepresidenta.
Article 6.- La Vicepresidència.
1. El vicepresident o la vicepresidenta serà designat pel Ple d'entre els membres de la
corporació. Per a la dita designació, el quòrum exigible serà la majoria simple.
Article 7.- La Secretaria.
2. El secretari o la secretària serà designat pel Consell entre el personal tècnic municipal de les
àrees de gestió directament relaciones amb l'objecte del Consell de la Infància i Adolescència.
Article 8.- Cessaments i vacants.
1. Les persones pertanyents al Consell que siguen designades a proposta dels grups polítics es
renovaran en ocasió del canvi de corporació després de la celebració de les corresponents
eleccions municipals i la consegüent constitució de la corporació.
2. Si bé, en qualsevol moment, qualsevol grup polític podrà modificar el seu representant per
mitjà de la presentació d'un escrit subscrit pel portaveu de què es donarà compte al Ple.
3. Al seu torn, qualsevol associació podrà modificar el seu representant per mitjà d'un escrit
dirigit al president del Consell per Registre d'entrada.
4. Tots els i les suplents seran designats per les pròpies associacions o partits prèvia
comunicació, via instància, en Registre d'entrada.
CAPÍTOL III.- FUNCIONAMENT.
Articule 9.- Del Ple.
1. El Consell Municipal de la Infància i Adolescència es constituirà en sessió plenària, a
convocatòria de la presidència.
2. El Ple del Consell es reunirà, amb caràcter ordinari, tres vegades a l'any, podent celebrar-se
sessió extraordinària sempre que siga necessari a proposta de la presidència o a petició d'un terç
dels seus membres.
3. Les sessions ordinàries del Consell seran convocades amb una antelació mínima de set dies
naturals i amb quaranta-huit hores si és extraordinària, acompanyades de l'orde del dia, data,
hora i lloc de celebració i, si és el cas, de la documentació suficient. Les convocatòries es faran
arribar als centres educatius i/o als tutors legals que, al seu torn, les faran arribar al xiquet o la
xiqueta. Es notificarà la convocatòria per mitjà de correu electrònic o correu postal.
4. Les sessions tindran lloc, amb caràcter ordinari, en el saló de plens de l'Ajuntament de Ribaroja de Túria, llevat que el Consell acorde una altra ubicació o existisca alguna causa que ho
impedisca.
5. Se celebraran en horari compatible amb les activitats escolars i de manera que es facilite
l'assistència dels i de les menors d'edat (que, si és el cas, hauran d'acudir acompanyats pels seus

familiars). En la mesura que siga possible, cada sessió tindrà, com a màxim, una hora de
duració des de l'obertura de la mateixa. En tot cas, l'ampliació del dit temps màxim haurà
d'estar motivat per la participació dels i de les menors d'edat, garantint que puguen expressar la
seua opinió degudament.
6. El Consell es considerarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan assistisca,
almenys, la mitat més un dels membres amb dret de vot i, en segona convocatòria, mitja hora
després, siga quin siga el nombre de membres assistents amb dret de vot, sempre que no siga
inferior a tres. En tot cas, és imprescindible la presència de la presidència i de qui ostente la
secretaria.
7. L'orde del dia i la convocatòria es publicarà en els distints mitjans municipals i en la web
municipal, a fi que puga assistir gent interessada i donar la seua opinió, amb la sol·lictud prèvia,
en un termini mínim de 48 hores abans de la celebració del Consell, per mitjà d'instància en el
Registre d'entrada.
8. Les actes del Consell seran publicades en la pàgina web de l'Ajuntament una vegada que
hagen sigut aprovades definitivament.
9. Els acords s'adoptaran per majoria simple, si bé, es procurarà el major consens possible.
Article 10. Sobre les funcions i la participació dels xiquets, xiquetes i adolescents
en el Consell.
1. La presidència del Consell establirà, anualment, i per mitjà de mecanismes participatius i
democràtics, la figura d'una presidència, una vicepresidència i una secretaria nomenades entre
els escolars que formen part del Consell.
Les dites figures tindran les funcions que li assignen els seus respectius homòlegs (president/a,
vicepresident/a i secretari/a) amb l'objectiu de fer-los partícips de les preses de paraula, la
direcció del debat, l'elaboració de les actes i qualsevol altra funció pròpia del Consell.
En tot cas, es donarà prioritat sobre l'ús de la paraula als i les representants dels centres
educatius.
2. La presidència arreplegarà, en l'orde del punt del dia, aquelles propostes i suggeriments que
provinguen dels respectius representants de cada centre educatiu, per a dur a terme el seu
debat, consens i votació en el si del Consell. Estes propostes i suggeriments tindran prioritat
sobre la resta en l'orde del dia.
La resta de les persones representants podran realitzar propostes per al seu debat i votació,
atenent sempre a assumptes relacionats amb este Consell i adaptats als xiquets i xiquetes
pertanyents al Consell, tant en la seua forma, fons i llenguatge.
DISPOSICIONS FINALS.
PRIMERA.
En allò no previst en el present reglament de constitució i funcionament del Consell Sectorial de
la Infància i l'Adolescència, s'aplicarà les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
SEGONA.

Este reglament entrarà en vigor l'endemà de la publicació del text íntegre en el “Butlletí Oficial
de la Província” i continuarà la seua vigència fins que l'Ajuntament acorde la modificació o
derogació, ajustant-se al que establix l'article 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.

