AJUNTAMENT DE SAGUNT
REGIDORIA DE JOVENTUT
Carrer Vent de Marinada, s/n
46520 PORT DE SAGUNT
Tf.: 96 268 34 39 / Fax.: 96 269 06 67

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA
INFÀNCIA DE LA CIUTAT DE SAGUNT
CAPÍTOL I:
DEFINICIÓ, OBJECTIUS I FUNDACIONS DEL CONSELL
Article 1- Definició
El consell municipal de la infància es un òrgan de participació i consulta no vinculant
de l’administració municipal per a tots aquells assumptes que, des dels òrgans
corporatius, es considere necessari sometre en materia de participació, promoció,
atenciño i protecció a la infància.
Article 2 -Objectius
Els objetctius del consell municipal de la infància són:
a- Afavorir la participació dels xiquets i xiquetes de Sagunt a les actuacions de la
política municipal, considerant la seua plena capacitat d'opinió i expressió.
b- Propiciar el coneixement, la divulgació i l'exercici dels drets de la infància, així com
els deures de pares i ciutadania.
c- Promoure l'exercici dels drets dels xiquets i xiquetes recollits en la convenció sobre
els drets de l'infant adoptats per l'assemblea general de Nacions Unides en 20 de
novembre de 1989, en el marc de la millora de la qualitat de vida i el benestar social de
la ciutadania.
Article 3- Funcions del consell
Funcions del consell municipal de la infància:
a- Exercir de òrgan de participació i de via de comunicació entre els xiquets i xiquetes i
la corporació local.
b- Rebre i escoltar totes aquelles demandes, propostes i queixes que li facen arribar els
xiquets i xiquetes a través dels seus representants en el consell.
c- Proposar a l'administració municipal les mesures que consideren oportunes per
aconseguir el benestar dels xiquets i xiquetes a la ciutat.
d- Obtenir informació periòdica sobre les actuacions que l'ajuntament realitza en
aquesta matèria i participació en l'elaboració i seguiment dels plans d'infància que
s'emprenguen.
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e- Impulsar la col·laboració amb altres administracions públiques competents en la
matèria i entitats que desenvolupen activitats en aquest àmbit.

CAPÍTOL II:
COMPOSICIÓ DEL CONSELL
Article 4- Composició del consell
1- Presidència. El consell estarà presidit per Excmo. Senyor Alcalde, que podrà delegar
la presidència en el consell que a l'efecte designe.

2-Vocalies. A més del President, el Consell estarà format per els següents membres, en
qualitat de vocals:
a- El Regidor Delegat de Joventut que ostentés el càrrec de la Vicepresidència del
mateix. En cas que la presidència recaiga en aquest Regidor, la Vicepresidència serà
ostentada pel Regidor Delegat d'ensenyament
b- El Regidor Delegat d'Ensenyança.
c- El Regidor Delegat de Participació Ciutadana.
d-El Regidor Delegat de Serveis Socials.
e- Un Representant de cada un dels grups polítics municipals.
f- Tres representants de les ampes, un infantil, un de primària i un altre de secundària.
g- Dinou representants dels menors matriculats en centres escolars públics de sagunt,
procurant la seua distribució equilibrada per sexes: 13 d'educació primària, entre
l'alumnat de 2º i 3º cicle dels centres educatius i 6 d'educació secundària obligatòria
(eso), entre l'alumnat dels centres educatius.
Article 5- Secretària del consell
1- Un tècnic municipal de la Delegació de Joventut designat per la Presidència exercirà
la Secretària del Consell, que tindrà veu però no vot.
2- Les funcions que realitzen la secretària del consell seran:
a- Servir de punt de comunicació únic i estable entre els membres del consell.
b- Convocar, per ordre de la presidència, les sessions.
c- Alçar acta de les sessions del consell.
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d- Donar compte a la Presidència de les propostes, queixes i suggeriments rebuts per al
seu tractament en el consell
e- Traslladar a les Àrees Municipals corresponents els suggeriments presentats en el
consell que els afecten.
Article 6- Acords
1- Els acords del Consell s'adoptaran per majoria simple i seran traslladats per al seu
informe als serveis municipals corresponents.
2- El Consell podrà demanar de la admnistració municipal o altres entitats, tota la
informació que considere necessària per decidir sobre els assumptes a debatre.

CAPÍTOL III:
ELECCIÓ, RENOVACIÓ I SUPLÈNCIA DELS MEMBRES DEL
CONSELL.
Article 7- Elecció dels membres
1-Els membres de la corporació local ho seran per raó del seu càrrec, d'acord amb el que
estableix l'article 4.
2-Cada dos cursos escolars, tots els centres d 'educació primària i educació secundària
obligatòria de sagunt, triaran democràticament entre el seu alumnat directament
representants dels xiquets i sxiquet en el consell, d'acord amb el que preveu l'article 4.
Els representants elegits presentaran una autorització de pares i mares per a la seua
assistència a les sessions o comissions.
Article 8- Renovació
A excepció del recollit en l'apartat 4 de l'article 7, la renovació dels membres del
consell tindrà lloc cada quatre anys o quan es produeixen baixes voluntàries dels
mateixos.
Article 9- Suplents
Cada representant no corporatiu tindrà un suplent que serà elegit pel mateix
procediment que els titulars, els mateixos drets que quan substituïsca a la persona
titular.
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CAPÍTOL IV:
ORGANITZACIÓ DEL CONSELL
Article 10- El ple del consell
1- El ple estarà integrat per la Presidència, Vicepresidència, Vocalies i Secretària
2- La Presidència establirà l'ordre del dia de les sessions, sense perjudici d'incorporar en
el mateix, d'estimar favorable, quantes d'inclusió eleven els membres del consell.
3- Es reunirà, amb caràcter ordinari, dues vegades a l'any, adequant la celebració de les
seues sessions al compliment dels compromisos escolars dels xiquets i xiquetes.
4- A més de les sessions ordinàries, podran celebrar-se sessions extraordinàries quan ho
determine la presidència o ho sol·licite un terç dels seus components.
5- Entorn del Dia Internacional dels Drets de la Infància es celebra un acte
commemoratiu amb la implicació del Consell Municipal de la Infància de la Ciutat de
Sagunt, en el qual participen xiquets i xiquetes de la ciutat.
Article 11- Les comissions
1- S'estableix les següents comissions:
a-Comissió de eduació primària, formada pels xiquets i xiquetes d'aquest cicle escolar.
b- Comissió de eduació secundària, formada pels xiquets i xiquetes d'educació
secundària (eso)
c- Comissió per a la promoció de la infància, formadaper la resta de membres del
consell.
2-Les reunions de les comissions d'educació primària i eduació secundària seran prèvies
a les sessions plenàries del consell. La periodicitat de les sessions de la Comissió per a
la Promoció de la Infància es determinarà per aquesta Comisió.
3- Les comissions d'Educació Primària i Educación Secundària seran dinamitzades per
personal tècnic.
4- La Comissió per a la Promoció de la Infància serà presidida per la Presidència del
consell i la seua Secretària serà la d'aquest. assistiran, a aquestes reunions en qualitat
d'assessors tècnics de les Regidoria d'ensenyança, serveis socials; participació
ciutadana. Així com qualsevol altre que fóra requerit per al bon funcionament de la
comissió.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
PrimeraEn el no previst en aquest reglament s'estarà al que disposa la normativa de règim local.
SegonaTotes les actuacions o documents s'articulen a l'empara d'aquest reglament s'efectuaran
amb llenguatge fàcil i comprensible per als xiquets i xiquetes.
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