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El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 25 de març de 2021 va aprovar inicialment el
Reglament per a la constitució del Consell Municipal de Joves de Parets del Vallès i es
va sotmetre l’acord a informació publica mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de data 16 d’abril de 2021, al taulell d’anuncis d’aquest
Ajuntament en data 9 d’abril de 2021 durant 30 dies i al diari El 9 Nou de data 19
d’abril de 2021.
Transcorregut el termini de publicació sense que s’hagin formulat al·legacions ha
esdevingut aprovat definitivament i es transcriu tot seguit el text del Reglament:
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«Reglament per a la constitució del Consell Municipal de Joves
Article 1. Objecte i finalitats
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El Consell Municipal de Joves de Parets del Vallès (en endavant Consell) és un òrgan
consultiu i de participació sectorial dels nois i noies de tercer i quart curs d’Educació
Secundària Obligatòria (en endavant ESO) de Parets del Vallès, que d’aquesta
manera podran contribuir amb la seva visió a millorar el seu entorn més proper alhora
que aprendran els valors de la participació cívica i democràtica.
Es crea a l’empara de:



El Consell és un òrgan de caràcter consultiu i assessor i, en conseqüència, en cap cas
podrà ni substituir ni assumir competències pròpies dels organismes representatius.
Article 2. La seu
El Consell té la seva seu a l’Ajuntament de Parets del Vallès.
Article 3. Funcions i objectius
Les funcions i els objectius del Consell són:





Facilitar l’expressió de les opinions dels nois i noies de tercer i quart curs
d’ESO en relació al seu municipi i altres temes afins que els preocupin, així
com promoure que aquesta opinió sigui coneguda i escoltada en les decisions
que prenen les institucions sobre la vida municipal.
Fomentar entre els nois i noies el sentit de pertinença al municipi de Parets i el
compromís crític i actiu amb la millora de la seva realitat social.
Promoure la participació dels nois i noies en els seus entorns més propers i,
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona



La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència.
El Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i
nacional dels infants i els adolescents de Catalunya,
L’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
L’article 23 del Reglament de Participació Ciutadana de Parets del Vallès.
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Article 4. Composició
Seran membres del Consell:



Presidència: L'alcalde/essa de Parets del Vallès.
Vicepresidència: El/la regidor/a delegat/da d'Educació.
Vocals: Un representant de cadascun dels grups de tercer i quart curs d’ESO
de tots els centres d’educació secundària de Parets del Vallès, que seran
escollits democràticament pels seus companys durant el mes de setembre de
cada curs escolar.
Secretaria: El/la tècnic/a que forma part del Consell o en qui delegui.
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Els centres educatius i l'Ajuntament vetllaran perquè el Consell tingui una composició
representativa de noies i nois.
Els membres del Consell disposaran d'un carnet que els acredita.
Article 5. Funcionament
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El Consell es constitueix, cada curs escolar al mes d'octubre, en sessió plenària.
Aquesta sessió plenària es realitza, sempre que és possible, conjuntament amb el
Consell d’Infants de Parets.

El Consell realitzarà sessions de treball mensuals de 90 minuts de durada.
L’elecció dels nois i noies que formaran part del Consell en representació de cada
centre educatiu es realitzarà en el marc de cada un dels grups-classe corresponents
per votació de l’alumnat de cada classe entre aquells voluntaris i voluntàries que s’hi
presentin. La continuïtat en el càrrec haurà de ser validada pel grup-classe cada
començament de curs.
Cada any s'incorporaran al Consell els nous consellers i conselleres del tercer curs.
En finalitzar el curs escolar els consellers/es del quart curs deixen el seu lloc al
Consell. Els consellers/res del tercer curs poden repetir un segon any si obtenen la
validació del seu grup classe. En cas de què no s'obtingui la validació o no es desitgi
continuar en el càrrec, es nomenarà en substitució un nou membre.
Els consellers i conselleres hauran d’informar periòdicament de la seva activitat a la
resta dels companys i companyes de la seva classe, per la qual cosa caldrà que
disposin d’un temps adient per a fer-ho.
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En la sessió constitutiva de cada curs escolar, l'alcalde/essa del municipi demanarà la
col·laboració del Consell en el desenvolupament d'un projecte o assumpte específics
d'interès municipal. Les i els joves podran també proposar temàtiques del seu interès.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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particularment, en els centres educatius dels quals en formen part, tot afavorint
també la interrelació entre els diferents centres del municipi.
Contribuir mitjançant la seva participació a la millora de la societat i el municipi
de Parets del Vallès.
Estimular la posada en pràctica dels valors de la participació, el diàleg i la
democràcia coma instruments de millora i cohesió social.

A nivell intern es comunicaran a través d’aplicacions de missatgeria instantània
(WhatsApp, Telegram, Signal,...) i del correu electrònic.
El curs del Consell es tancarà en sessió pública durant el mes de juny, quan es
presentarà el treball anual del Consell.
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L’Ajuntament informarà i consultarà el Consell en temes que tinguin relació directa o
indirecta amb l’adolescència o aquells que es cregui que la seva visió pot tenir una
aportació qualitativa, alhora que escoltarà i considerarà les aportacions i demandes
del Consell.
Article 6
S’assignen les tasques de coordinació i dinamització del Consell al Servei d’Educació.
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Les convocatòries de les sessions amb l'Ajuntament, les realitzarà el/la regidor/a
d'Educació i la secretaria l'assumirà el/la tècnic/a d'Educació.
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Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor al dia hàbil següent de la seva publicació íntegra
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. La publicació s’efectuarà un cop
hagi tingut lloc l’aprovació definitiva i el posterior termini de 15 dies hàbils als quals fa
referència l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local. »
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Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 7-6-2021

El secretari accidental,
Josep M. Amorós Bosch

