REGLAMENT INTERN DEL CONSISTORI JUVENIL DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES

Capítol I
Disposicions generals
Article 1.
Creació
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses crea el Consistori Juvenil del municipi, que
s’adscriu a la Regidoria d’Ensenyament del mateix consistori.
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Article 2.
Definició
El Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses és un òrgan de participació de
l’alumnat de 5è de primària i 1r d’ESO de l’Institut Escola Mestre Andreu.
Un espai on poden exercir, com a ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar
la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal de l’Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses les seves propostes, a fi de contribuir a millorar la vila.
Article 3.
Fonaments
La creació del Consistori Juvenil es fonamenta en la Convenció sobre els Drets dels
Infants aprovada per les Nacions Unides l’any 1989 i en les iniciatives constitucionals i
autonòmiques reguladores dels drets de la infància.
Article 4.
Finalitat i objectius
El Consistori Juvenil és un òrgan de participació de l’alumnat que té com a finalitat
aconseguir que els infants visquin en la seva ciutat sent-ne part activa, desenvolupant la
seva capacitat crítica, fent sentir la seva veu i perquè coneguin el funcionament de
l'Ajuntament.

El objectius generals són:
1. Crear una estructura vàlida i estable de participació dels infants i de comunicació
entre aquests i les autoritats municipals.
2. Fomentar el treball col·lectiu en pro d’un bé comú.

3. Desenvolupar estratègies per treballar la democràcia participativa.
4. Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de manifestar i decidir com volen
que sigui la seva vila.
5. Aconseguir que les persones adultes reconeguin els drets dels infants, valorin la
seva opinió i la prenguin en consideració.
6. Conèixer l’organització interna d’un Ajuntament i el funcionament dels òrgans
col·legiats, com són el Ple Municipal i la Junta de Govern Local, per tal que sigui una
eina de participació, ja que el projecte contempla la formació d’un Plenari Juvenil amb
els alumnes de l’Institut Escola Mestre Andreu.
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Article 5.
Àmbit d’actuació
El Consistori Juvenil pot treballar qualsevol temàtica, de qualsevol àmbit, que l’alumnat
consideri important per al seu benestar i el del seu entorn; pot tractar sobre tots els
temes que preocupen i amoïnen els infants.

Capítol II
Composició i funcions
Article 6.
Composició del Consistori Juvenil
El Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses estarà compost dels següents
membres:
- Representants dels alumnes, en concret, 5 alumnes de 5è de primària i 6 alumnes
de 1r d’ESO de l’Institut Escola Mestre Andreu, de manera que el Consistori Juvenil
estarà format per 11 alumnes.
Article 7.
Elecció i constitució del Consistori Juvenil
L’elecció dels representants del Consistori Juvenil es realitzarà de la següent manera:
a)

Els alumnes de 5è de primària i de 1r d’ESO de l’Institut Escola Mestre Andreu
seran informats en el propi centre per part del/la Tècnic/a de Joventut de
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses del que significa formar part
d’aquest Consistori Juvenil i quines són les accions que hauran de portar a

terme al llarg del curs.
b) Els alumnes de l’Institut Escola Mestre Andreu que es presentin com a

voluntaris, caldrà que facin una “campanya electoral” o presentació davant la
resta d’alumnes de la classe per tal que els votin per representar-los al
Consistori Juvenil.
c)

Les votacions dels candidats es farà de forma secreta i en l’elecció hi
participaran tots els alumnes de la classe. Els 5 candidats o candidates de 5è de
primària més votats i els 6 candidats o candidates de 1r d’ESO més votats seran
els representants que formaran part del Consistori Juvenil. L’alumne de 5è de
primària següent més votat i l’alumne de 1r d’ESO següent més votat quedarà
en llista d'espera i seran els suplents en cas que els escollits no puguin assistir
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a alguna activitat. En cas d'empat, s’escollirà l’alumne segons la inicial del seu
primer cognom.
Article 8.
Durada del mandat
El mandant del Consistori Juvenil s’inicarà a principi del curs escolar, al setembre, i
acabarà al mes de juny en quant a sessions de treball, però els alumnes continuaran
exercint el càrrec fins a la composició del Consistori Juvenil del curs següent.
Article 9.
Funcions del Consistori Juvenil
•

Conèixer el funcionament d’una institució pública, com és l’Ajuntament de la vila.

•

Proposar, discutir i dissenyar millores reals de la vila.

•

Programar i executar actes propis del Consistori adreçats a la ciutadania.

•

Ser un òrgan consultiu de diferents projectes de Sant Joan de les Abadesses.

•

Ser informat del tràmit de les seves propostes i de les actuacions de
l’Ajuntament envers les seves demandes.

•

Establir mecanismes de coordinació entre l’Institut Escola Mestre Andreu i
l’Ajuntament.

•

Representar a la vila en diferents actes.

Article 10.
Funcions del/la Tècnic/a de Joventut

Les principals funcions del/la Tècnic/a de joventut al Consistori Juvenil són:
- Treballar amb els infants la seva capacitat d’opinió i presa de decisions.
- Recollir les propostes dels infants, estudiar-les per tal de fer-les viables i, a no ser
possibles, poder argumentar-les.
- Vetllar pel compliment de la responsabilitat de tots els membres integrants del
Consistori Juvenil.
- Dinamitzar les sessions del Consistori Juvenil a partir d’una metodologia vinculada a la
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participació ciutadana amb l’Institut Escola Metre Andreu i l’Ajuntament.
Article 11.
Funcionament sessions de treball
A les sessions de treball s’utilitzaran dinàmiques participatives per garantir la implicació
de totes i tots els membres.

Capítol III
Règim de sessions plenàries i convocatòria
Article 12.
Periodicitat de les sessions plenàries del Consistori Juvenil
- El Ple de Constitució es celebrarà el mes d'octubre. Enguany, en tractar-se de l’inici
d’aquest Consistori Juvenil, el Ple de constitució es celebrarà el mes de gener. Les
sessions es faran fora de l’horari escolar i seran de caràcter públic.
- Es celebraran 4 sessions plenàries ordinàries al llarg de l'any, pactant el calendari a
inici de curs. Sempre que calgui es podrà convocar un ple extraordinari.
- Els alumnes escollits per formar part del Consistori Juvenil hauran d’assistir a totes les
sessions plenàries que es celebrin (per motius justificats seran els suplents els que
ocuparan el càrrec).

Article 13.
Composició del Ple del Consistori Juvenil
El Ple del Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses estarà compost dels
següents membres:
- Alcalde/essa de Sant Joan de les Abadesses:
L’alumne de 1r d’ESO que sigui escollit president/a o la persona en qui delegui
per ocupar el seu lloc.
- Regidors/ores:
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Els alumnes de 5è de primària i de 1r d’ESO de l’Institut Escola Mestre Andreu.
- L’Alcalde/ssa i/o regidor/a d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses o la persona en qui deleguin per ocupar el seu lloc.
- Secretari/ària:
El/la tècnic/a de Joventut de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses,
ocuparà el càrrec de secretari o secretària, amb veu però sense vot, per donar
compte de tots els debats i acords que s’adoptin durant la sessió.
Article 14.
El Ple de Constitució
1.Es celebrarà el mes d'octubre. Enguany, en tractar-se de l’inici d’aquest Consistori
Juvenil, el Ple de constitució es celebrarà el mes de gener.
2.Hi hauran d’assistir tots els alumnes escollits de l’Institut Escola Mestre Andreu i és
recomanable que hi assisteixi l’alumnat suplent.
3.Cada un dels alumnes escollits a les aules haurà de fer un parlament explicant què pot
aportar al Consistori Juvenil i quines són les seves inquietuds i motivacions.
3.S’hi haurà d’escollir l’alumne que serà alcalde o alcaldessa a través de votació.
4.La forma en què s’haurà d'escollir l’alcalde/essa i els tinents d’alcalde:
• Cada un dels alumnes de 1r d’ESO escollits a l’aula que vulgui presentar la seva
candidatura a l’alcaldia caldrà que faci un parlament explicant perquè és el millor
candidat per ser alcalde/essa. Més concretament, exposarà 2 propostes que haurà
treballat amb el grup de classe però que ell o ella haurà prioritzat. No podran ser

més de dos per tal que tots els alumnes tinguin la mateixa oportunitat.
• Una vegada els candidats hagin presentat davant del Plenari la seva candidatura,
en votació secreta, escolliran el representant que considerin el millor per a fer les
funcions d’alcalde o alcaldessa.
• L'alumne més votat serà el que farà la funció d'alcalde o alcaldessa al llarg del curs
escolar. El segon alumne més votat serà l'encarregat d'ocupar el lloc de tinent o
tinenta d'alcalde, i també podrà optar a una regidoria.
• La mesa de votació estarà formada pel candidat més jove i el candidat més gran.
- En aquest Ple es determinarà la regidoria que li pertocarà a cada alumne. Per
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evitar malentesos se les repartiran entre ells segons les seves preferències.

Les regidories seran les següents:


Regidoria d'Hisenda i Urbanisme.



Regidoria de Cultura.



Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat.



Regidoria d’Ensenyament i Comunicació.



Regidoria de Turisme i Comerç.



Regidoria d'Esports i Entitats Esportives.



Regidoria de Joventut i Alberg.



Regidora de Salut i Serveis Socials.



Regidoria de Governació.



Regidoria de Festes.

Article 15.
Convocatòria de les sessions plenàries
Les sessions plenàries del Consistori Juvenil seran convocades pel Tècnic/a de Joventut
de l’Ajuntament i comptaran amb els punts de l’ordre del dia a tractar a la sessió. La
convocatòria del Ple serà enviada a través de correu electrònic, com a mínim tres dies
abans de la seva celebració. Les propostes que es donaran a conèixer en la sessió
plenària hauran estat treballades amb anterioritat pel Tècnic/a de Joventut i l’Institut
Escola Mestre Andreu en les sessions de treball.

El format de l’ordre del dia serà el següent:
a .- Benvinguda de l'Alcalde/ssa o regidor/a d’Ensenyament de Sant Joan de les
Abadesses.
b.- Introducció i benvinguda per part de l'Alcaldia del Consistori Juvenil.
c.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior llegida per la persona designada com a
Secretari/a.
d.- Propostes de l'Alcaldia i de les Regidories, si s'escau, i votacions dels acords
corresponents. Perquè una votació prosperi caldrà que obtingui un mínim de 7 vots
afirmatius i es votarà desprès de la intervenció de cada infant. Les votacions es faran
a mà alçada sent el o la secretària qui dirà: vots a favor, vots en contra o
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abstencions.
e.- Al final de les votacions el o la secretària llegirà totes les propostes aprovades
que seran enviades a l'Il·lustríssim Alcalde o Alcaldessa de Sant Joan de les
Abadesses.
f.- Es podran proposar altres assumptes dins el ple que es notificaran amb antelació
quan s’enviï l'ordre del dia.
g.- Donar la paraula al públic.
h.- Concloure la sessió per part de l'Alcaldia del Consistori Juvenil.
Article16.
Les propostes d’Alcaldia i Regidories
1.Les propostes d'Alcaldia i de cada Regidoria es decidiran en el conjunt de la classe
establint un límit de 3 a 5 propostes per a cada alumne.
2.Si cal incloure algun punt especial en l'ordre del dia es treballarà en les sessions de
treball que el Consistori Juvenil desenvoluparà amb el Tècnic/a de Joventut a les
dependències de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. A l’inici de cada curs
escolar es concretarà el calendari d’aquestes sessions de treball.
3.Abans de la celebració del Ple, s’haurà hagut de facilitar l’acta de la sessió plenària
anterior perquè la revisin i comprovin que tot sigui correcte (s’enviarà juntament la
convocatòria).
En cada sessió del Consistori Juvenil, l'Alcalde/ssa o regidor/a d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i/o el regidor/a d’Ensenyament, podran
donar compte de l'estat en què es troben els acords o peticions del Consistori Juvenil de
sessions plenàries anteriors. Es podrà convidar a una sessió del Ple del Consistori

Juvenil, si s'escau, a aquells tècnics municipals responsables d'algun tema que preocupi
o interessi al Consistori Juvenil per conèixer projectes, formular preguntes, etc.
Article 17
Assistència a les sessions plenàries
Les sessions plenàries del Consistori Juvenil seran públiques i hi podran assistir
alumnes, família, membres de l'Institut Escola Mestre Andreu i la ciutadania en general.
Per donar a conèixer a la ciutadania el dia de la celebració de les sessions plenàries del
Consistori Juvenil, el responsable de comunicació de l’Ajuntament en farà difusió a
través dels mitjans de comunicació dels que disposa l'Ajuntament, com són els canals de
twitter, facebook i instagram de l’Ajuntament i també a través de falques a la ràdio
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municipal La Veu de Sant Joan.
Article 18.
Les sessions de treball i la participació a actes
Per tal de poder treballar les propostes aprovades i fer que els alumnes s'involucrin i
aprenguin el funcionament d'un Ajuntament, es pactarà un calendari de treball en hores
extraescolars. Les trobades de treball es portaran a terme en dependències de
l'Ajuntament i sempre estaran supervisades per la persona que ocupi el càrrec de
Tècnic/a de Joventut. Aquestes sessions seran clau per tal de poder treballar les
propostes aprovades i fer-les realitat.
Es celebraran sessions de treball o informatives, com a mínim, una vegada al mes. Si fos
necessari reunir-se més vegades, s’acordaria amb tots els representants del Consistori
Juvenil.
Tanmateix els infants seran convidats a diferents actes de la vila per tal que el Consistori
Juvenil tingui la representació que es mereix. S'utilitzarà un sistema rotatori perquè tots
els integrants de l’equip de govern puguin ser partícips de diferents actes. En mesura del
possible es crearà un calendari anual d'accions i activitats per a poder fer una previsió a
principi del curs escolar.

Capítol IV.
Pressupost
L’Ajuntament destinarà cada any una partida específica en el Pressupost Municipal per a
poder dur a terme les propostes que s’aprovin en el Plenari del Consistori Juvenil.

L'equip de govern municipal es compromet a estudiar i donar resposta argumentada, tan
afirmativa com negativa, a totes les peticions i suggeriments formulats i acordats pel
Consistori Juvenil.

Capítol V.
Drets d'imatge i difusió en premsa
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i
regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, i que el dret a l’autodeterminació informativa
també està reconegut, en el Reglament 679/2016 Europeu de Protecció de Dades i en el
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text constitucional en l’art. 18.4 i regulat per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es fa necessari que,
prèviament a la publicació d'imatges d'infants on aquests o aquestes siguin clarament
identificables o d'altres dades personals susceptibles de ser tractades informàticament,
s’hagi obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals.
Per facilitar l’obtenció d'aquest consentiment, l'Ajuntament informarà als pares, mares o
tutors legals dels alumnes que formin el Consistori Juvenil, de la possibilitat de captació
de la imatge i de la seva publicació en els mitjans de comunicació amb la voluntat finalitat
de donar a conèixer les accions que es porten a terme. Els mitjans escollits dependran
de la necessitat de cada moment poden ser: Internet, a través de la pàgina web i xarxes
socials, a través de materials divulgatius com cartells, fotografies, tríptics, etc, així com
televisió o ràdio.
El consentiment es firmarà abans de la realització del Plenari de constitució per tal que el
mateix dia ja es pugui realitzar material gràfic. Per obtenir el consentiment es farà
mitjançant l'Institut Escola Mestre Andreu. Se'ls hi entregarà un document que haurà de
ser emplenat i signat pels pares, mares o tutors legals i retornat a la escola la mateixa
setmana de la realització del primer Consistori juvenil o portar-lo el dia de la sessió
plenària.
De la mateixa manera, d'acord amb el Reglament 679/2016 Europeu de Protecció de
Dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals, es
tindrà el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir,
davant l'Ajuntament, els drets d'accés, de rectificació, supressió, limitació del tractament i
d'oposició de les dades personals.

