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 REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA I 

L’ADOLESCÈNCIA D’ALFARA DEL PATRIARCA 

 

La necessitat d’impulsar la participació de la ciutadania en la construcció de les polítiques 

públiques ve reconeguda i exigida per un ampli marc normatiu. Al costat de les recomanacions 

comunitàries entorn de la participació de la ciutadania en la vida pública a nivell local, l’Estatut 

d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, reformat per la Llei 1/2006, arreplega, en diversos 

dels seus preceptes, mandats dirigits als poders públics locals per a promoure la participació 

social en l’elaboració, l’execució i l’avaluació de les polítiques públiques, com també la 

participació individual i col·lectiva en els àmbits cívic, polític, cultural i econòmic. En la 

mateixa línia, les últimes reformes operades en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, tenen entre les seues finalitats fixar uns estàndards mínims que propicien 

una participació ciutadana major. 

La participació de xiquets, xiquetes i adolescents de la nostra localitat està basada i s’inspira en 

els continguts normatius dels drets descrits en la Declaració Universal dels Drets Humans de 

1948, en la Declaració dels Drets de l’Infant de Nacions Unides de 1959, en l’article 39.4 de la 

Constitució Espanyola de 1978, i en la Convenció sobre els drets de l’infant de les Nacions 

Unides de 1989, ratificada per Espanya. 

En el plànol autonòmic, tenim igualment present el nostre propi Estatut d’Autonomia, la Llei 

d’Infància i Adolescència en la Comunitat Valenciana, i qualsevol altra normativa que 

contemple el dret dels xiquets i les xiquetes a participar. La participació ciutadana és un dels 

pilars bàsics sobre els quals s’assenten els sistemes democràtics. Per això, des de l’Ajuntament 

d’Alfara del Patriarca, creiem necessari iniciar polítiques de participació, en les quals es compte 

amb la veu i l’opinió de tota la ciutadania, i que permeten enriquir i millorar l’eficàcia de les 

decisions públiques. 

La infància i l’adolescència no han tingut un espai propi reconegut fins fa poc temps i, per 

aquest motiu, es considera necessària l’adopció d’iniciatives de participació infantil que 

permeten una visibilització de la infància i els seus drets; cal creure fermament en les 

potencialitats de xiquetes i xiquets, compartir els seus espais, realitats i necessitats, i adequar els 

recursos, instruments, criteris, objectius i plans de treball a les capacitats d’aquest col·lectiu. 

El Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència és el marc idoni de participació social que 

els i les menors mereixen i necessiten, i d’aquesta forma es fomenten les relacions amb el món 

adult, tot adoptant un paper compromés en l’àmbit en què es desenvolupa la seua vida. 

Som conscients que no podem prescindir de la mirada dels nostres xiquets, xiquetes i 

adolescents. Recuperar la seua mirada per a atendre les seues raons ens proporciona una 

perspectiva única i imprescindible per a governar la nostra ciutat amb humanitat i major 

qualitat. 

El Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència és una proposta cívica basada en el 

convenciment que els xiquets i les xiquetes valen no solament pel que seran, sinó pel que són,  
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perquè ja avui són ciutadans i ciutadanes amb drets reconeguts. El Consell Municipal objecte 

d’aquest reglament és el marc idoni de participació que aquests ciutadans i aquestes ciutadanes 

es mereixen i necessiten, doncs, fomenta —de manera adequada, pertinent i adaptada a la 

realitat— les relacions amb el món adult, amb la política municipal i amb el compromís amb la 

comunitat a Alfara del Patriarca. 

Els elements que inspiren aquest reglament i el mateix Consell s’emmarquen en la filosofia de 

la participació ciutadana infantil i adolescent, en l’enteniment de xiquets i xiquetes com a part 

activa de la nostra localitat, en l’aposta per un paradigma que engloba la protecció a la infància i 

també el seu dret a participar en democràcia, i en la creença profunda que el nostre municipi ha 

de cuidar i encoratjar el protagonisme actiu dels seus xiquets i de les seues xiquetes des de 

l’escolta activa a la seua mirada i a les seues propostes i des del desenvolupament del seu 

compromís cívic. 

Una iniciativa pràctica per al govern de la localitat perquè els xiquets i les xiquetes s’expressen 

amb naturalitat i sinceritat, amb propostes clares i senzilles, i perquè, quan els pregunten, 

oferisquen idees i solucions. Es tracta d’una forma de garantir el dret a la participació de la 

nostra població més jove en els temes que l’afecten i els espais municipals dels quals se serveix. 

Article I. Definició 

El Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència és un òrgan sectorial de participació 

ciutadana i un espai específic de desenvolupament de la participació infantil activa en la vida 

del municipi. Es tracta d’un mecanisme per a la col·laboració entre xiquetes, xiquets, 

adolescents, adultes i adults en les polítiques municipals, que troba la seua fonamentació més 

bàsica en la Convenció sobre els drets de l’infant. Es tracta d’un òrgan participatiu, consultiu i 

de representació del conjunt de la infància i l’adolescència dins del nostre municipi. 

Article II. Finalitat 

Com a òrgan de participació ciutadana, el Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència té 

com a finalitat: promoure la participació, la informació i la formació de la població infantil i 

adolescent en la vida municipal; facilitar la col·laboració activa de xiquets, xiquetes i 

adolescents en les polítiques municipals, i constituir un òrgan de representació de la infància i 

l’adolescència, en el qual puguen traslladar les seues opinions, necessitats i inquietuds. 

Article III. Funcions 

Les funcions del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència són les següents: 

Exercir de font de coneixement entre les xiquetes, els xiquets, les adolescents i els adolescents 

del municipi i les autoritats locals. Es tracta d’un òrgan de representació del conjunt de la 

infància cridat a traslladar les seues opinions, necessitats i inquietuds a la corporació municipal 

per ambdues parts.  

Proposar a l’Administració municipal les mesures oportunes per a garantir el benestar i el 

desenvolupament dels drets de la infància en l’àmbit local. 
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Participar en l’elaboració i el seguiment d’un possible Pla d’Infància i Adolescència. Formar 

part del segell CAI i UNICEF. 

Impulsar la col·laboració amb altres administracions públiques en matèria d’infància i amb 

institucions i entitats que desenvolupen actuacions en aquest àmbit. Formar part del nou 

projecte de la Generalitat Valenciana. 

Article IV. Composició 

Formaran part del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència aquells i aquelles que, 

residint a Alfara del Patriarca, tinguen, en el moment de la seua elecció, edats compreses entre 

els 12 i els 16 anys. 

L’estructura orgànica del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència serà la següent:  

A. Presidència del consell: serà exercida per l’alcalde o l’alcaldessa de la localitat, o pel 

membre electe de la corporació en qui delegue. 

B. Vocals: 

a) Els vocals adults i les vocals adultes representants de l’Ajuntament, l’AMPA, els centres 

escolars i les associacions seran nomenats i nomenades per l’Alcaldia a través de les vies 

legalment establides. 

b) Regidor o regidora d’Infància i Joventut. 

c) Regidor o regidora d’Educació. 

d) Un o una representant de cada grup polític amb representació municipal. 

e) Dues persones tècniques pertanyents a àrees de l’Ajuntament, l’àmbit de les quals tinga 

relació amb l’educació, la joventut i la infància. 

f) Fins a catorze representants infantils, sempre nombre parell, procurant una distribució 

igualitària quant a edat, segons els diferents nivells educatius, i quant a sexe. 

g) Un o una representant de les associacions de mares i pares d’alumnes: un o una dels centres 

d’Educació Primària, i un altre o una altra dels centres d’Educació Secundària. 

h) Un o una representant de l’equip educatiu de cada centre d’Educació Primària i Secundària. 

C. Secretaria: 

Les funcions de secretaria es duran a terme per una persona tècnica d’àrea i que tinga la 

condició de vocal. 
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Cada representant podrà ser substituït o substituïda per la 

persona en qui delegue. 

Al Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència podran assistir les persones, les 

associacions, les entitats i el personal tècnic municipal de les àrees afins que es considere oportú  

en cada moment segons els temes a tractar, i que siguen convidats pel president, a proposta o 

requeriment del Consell. 

Article V. Organització 

L’estructura organitzativa del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència és la següent: 

1. Ple del Consell Municipal: es reunirà, com a mínim, dues vegades a l’any, amb totes les 

persones membres del Consell. 

2. Grup de xiquets, xiquetes i adolescents del Consell: principal protagonista d’aquest òrgan 

participatiu. Estaran acompanyats per les dues persones tècniques municipals de referència de 

l’Ajuntament, i comptaran amb l’assistència i la col·laboració del personal tècnic municipal que 

es considere, segons els temes a tractar, i amb el suport —si escau— de les institucions 

vinculades amb la infància i l’adolescència de la localitat. Es treballarà sempre amb 

metodologies, llenguatges i fórmules adequades a la infància, als assumptes d’interés, i a les i 

els integrants del Consell, per a afavorir la seua participació i implicació. Les reunions es 

convocaran cada tres mesos amb caràcter ordinari, i es podran celebrar sessions extraordinàries, 

sempre que siga necessari, a proposta de la presidenta o el president o d’almenys un terç de les i 

els representants del Consell Municipal. També podran sol·licitar la seua convocatòria un 

consell escolar o l’AMPA d’un col·legi. Tant per a les reunions prèvies de preparació del 

Consell com per a la convocatòria d’aquest, es farà per càrrec personalitzat a cada membre 

infantil i adolescent del Consell, amb una antelació suficient d’entre set i quinze dies.  

Article VI. Elecció i renovació del Consell 

L’elecció del grup de xiquetes, xiquets i adolescents del Consell es farà en col·laboració amb els 

centres educatius i associacions, segons el nombre i el perfil proposats per l’Ajuntament, a 

través dels procediments més adequats que s’acorden (sorteig, elecció democràtica, consens, 

etc.) i mai no es farà l’elecció o selecció directament per persones adultes. La representació de 

la resta de vocals serà requerida per l’Alcaldia a través dels termes oficials i pertinents. Es durà 

a terme la renovació de la meitat del grup de xiquets i xiquetes i adolescents cada dos anys, de 

manera que sempre hi haurà una part del grup que conega la dinàmica participativa per a donar 

suport a les noves i als nous integrants. Respecte a les persones adultes representants en el Ple 

del Consell, es renovaran o es confirmaran cada dos anys. 

Motius causants de baixa 

Les xiquetes, els xiquets, les adolescents i els adolescents causaran baixa: 

En complir els 16 anys o transcorregut el seu període electiu. 

Per pròpia voluntat. 
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Per revocació del consentiment prestat per qui en tinga la 

pàtria potestat o la guàrdia i custòdia. Causaran baixa en el Consell les i els membres que 

voluntàriament ho manifesten en un escrit dirigit a la presidència. 

Article VII. Audiència pública de xiquets, xiquetes i adolescents 

1. Es tracta d’un mitjà de participació, consulta i assessorament, que consisteix en la trobada de 

les i els responsables polítics i el personal tècnic municipal amb el Consell Municipal de la 

Infància i l’Adolescència. 

2. La seua finalitat fonamental és l’exercici de la participació ciutadana de la infància com a 

pilar bàsic per a fomentar i promoure una societat participativa i democràtica. 

3. El seu desenvolupament es planificarà en coordinació amb centres educatius, associacions de 

mares i pares i altres entitats relacionades amb la infància. 

4. Serà convocada per a Ple per qui ocupe l’Alcaldia, directament, o a petició del Consell 

Municipal de la Infància i l’Adolescència per a poder participar en el Ple. 

Article VIII. Funcionament de les audiències infantils 

La sessió s’iniciarà amb la presentació de l’assumpte a tractar per part de qui ocupe l’Alcaldia o 

la persona en qui delegue, la qual exercirà la presidència. Tot seguit, es donarà la paraula a les i 

els representants del Consell de la Infància i l’Adolescència. Si qui presidisca la sessió ho 

considera necessari, intervindran els regidors i les regidores i/o els tècnics i les tècniques 

responsables del tema o temes que es tracten. Després, podrà intervenir la resta d’assistents, i es 

donarà prioritat als xiquets i a les xiquetes, amb un màxim de 10 minuts. 

2. Actuarà com a secretària o secretari de l’Ajuntament o, en el seu lloc, qui ho siga del Consell. 

3. Haurà d’assistir-hi el personal polític i tècnic responsable de les àrees relacionades amb els 

temes que es tracten en el Ple. S’informarà per a la seua assistència la o el portaveu o 

representant de cada grup municipal. 

Article IX. Suport per part de les àrees municipals 

Les àrees municipals hauran de donar suport, participar i impulsar el compliment de l’esperit i la 

lletra d’aquest reglament facilitant el funcionament del Consell com a òrgan de participació, 

consulta i representació de la infància del municipi, i faran el seguiment i l’estudi de les 

propostes i temes que siguen objecte de treball del Consell. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA. El primer Consell serà conformat entre les i els 

menors que seran triats en els centres educatius i les associacions d’Alfara del Patriarca. 

ENTRADA EN VIGOR. El present reglament entrarà en vigor, d’acord amb el que es disposa 
en la Llei reguladora de bases de règim local, una vegada transcorregut el termini assenyalat en 
l’article 30.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 


