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Ajuntament d’Aielo de Malferit
Anunci de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit sobre apro-
vació definitiva del Reglament del Consell d’Infància i 
Adolescència.

ANUNCI
Aprovat inicialment el Reglament del Consell d’Infància i Adolescèn-
cia de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit en sessió Plenària ordinària 
celebrada en data 17 de març de 2022.
Havent-se exposat al públic per termini de 30 dies mitjançant anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de març de 2022, núm. 
61, i anunci al Tauler d’Anuncis Municipal.
Finalitzat el termini d’exposició publica i no havent-se presentat 
al·legacions queda aprovat amb caràcter definitiu el Reglament 
del Consell d’Infància i adolescència de l’Ajuntament d’Aielo de 
Malferit.
“Reglament del Consell Local d’Infància i Adolescència d’Aielo 
de Malferit
MARC JURÍDIC
1.- L’article 9.2 de la Constitució Espanyola marca que els poders 
públics han de promoure les condicions per a que la llibertat i la 
igualtat de l’individu i dels grups en el qual s’integra siguen reals 
i efectius; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la 
seua plenitud i facilitar la participació ciutadana en la vida política, 
econòmica, social i cultural.
2.- La Convenció sobre els Drets de la Infància adoptada per les 
Nacions Unides l’any 1989, i ratificada per l’Estat Espanyol el 30 
de novembre de l’any 1990, estableix els drets de les xiquetes i els 
xiquets a ser escoltats i tinguts en compte en tots els assumptes que 
els afecte. Així mateixa, el reconeixement d’aquest dret es troba 
explícit en els articles de la convenció compresos entre el 12 i el 
17 (l’opinió del xiquet i de la xiqueta, la llibertat d’expressió, la 
llibertat de consciència, pensament i religió, la llibertat d’associació, 
la protecció en la vida privada i imatge i l’accés a una informació 
adequada).
3.- 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, estableix una àmplia sèrie de drets en el títol I (dret a l’honor, a 
la intimitat i a la pròpia imatge, dret a la informació, dret a la llibertat 
ideològica, dret de participació, associació i reunió, dret a la llibertat 
d’expressió o dret a ser escoltat).
4.- La Llei 12/2008, de 3 de juliol, de Protecció Integral de la Infància 
i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana, estableix un ampli 
articulat en dret i garanties de les xiquetes, xiquets i adolescents.
5.- Finalment, i d’acord amb el que s’estableix a l’article 130 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
entitats locals, el plenari de les corporacions municipals podran 
acordar la creació de consells sectorials, finalitats de la qual serà la de 
canalitzar la participació de la ciutadania i de les seues associacions 
en els assumptes municipals.
CAPÍTOL I.- INTRODUCCIÓ
Article 1.- Objecte
Amb aquest reglament, l’Ajuntament d’Aielo de Malferit constitueix 
el Consell Local de la Infància i l’Adolescència com a òrgan sectorial 
consultiu, propositiu i permanent de participació ciutadana i un 
espai específic per al desenvolupament de la participació infantil i 
adolescent 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.
Aquest òrgan, d’acord amb la legislació vigent, no té personalitat 
jurídica pròpia, però si plena capacitat per al compliment de les seues 
finalitats, així com independència i decisió pròpia.
Article 2.- Àmbit territorial
L’àmbit territorial d’aplicació d’aquest reglament, així com l’àmbit 
d’actuació de l’òrgan que regula és el terme municipal d’Aielo de 
Malferit, sense perjuí de quantes accions es desenvolupen dins 
del marc de col·laboració mútua i recíproca amb altres òrgans de 
participació infantil i adolescent com poden ser consells locals 

d’infància i adolescència i/o consells locals o territorials de joventut 
en altres municipis.
Article 3.- Finalitat
Com a òrgan de participació ciutadana, el Consell Local d’Infància 
i 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 4.- Funcions
Les funcions del Consell Local d’Infància i 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.
- Participar en l’elaboració i el seguiment d’un possible Pla d’Infància 
i Adolescència i 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.
Article 5.- Estructura organitzativa
L’estructura organitzativa del Consell Local d’Infància i Adolescèn-
cia és la següent:
- Ple del Consell Local d’Infància i Adolescència.
- Sessió de treball del Consell Local d’Infància i Adolescència.
- Mesa Sectorial d’Infància i Adolescència.
- Comissió de seguiment.
CAPÍTOL II.- PLE DEL CONSELL LOCAL D’INFÀNCIA I ADO-
LESCÈNCIA
Article 6.- Descripció
El ple del Consell Local d’Infància i Adolescència és el màxim 
òrgan de representació del Consell Local d’Infància i Adolescència, 
el qual serà l’encarregat d’elevar els acords i generar els debats entre 
la infància i adolescència d’Aielo de Malferit amb la corporació 
municipal.
Article 7.- Composició
El ple del Consell Local d’Infància i Adolescència tindrà la següent 
composició:
A. Presidència del Consell Local d’Infància i Adolescència: serà 
exercida per l’alcalde o l’alcaldessa d’Aielo de Malferit, o pel 
membre electe de la corporació en qui delegue expressament.
B. Vocals:
a. Fins a catorze representants de la infància i l’adolescència, sempre 
nombre parell, procurant una distribució igualitària quant a edat, 
segons els diferents nivells educatius i quant a sexe, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 10.
b. Un representant de cada grup polític amb representació municipal 
per nomenament exprés de l’alcaldia, a proposta dels propis grups 
qui designaran també a una persona suplent.
c. Regidor o regidora amb delegació de competències en la matèria que 
afecta al present Reglament per nomenament exprés de l’alcaldia.
d. Persona dinamitzadora del Consell Local d’Infància i Adolescència 
nomenada per l’alcaldia del municipi.
C. Secretaria: les funcions de secretaria es duran a terme per la 
persona dinamitzadora del Consell Local d’Infància i Adolescència, 
que tindrà la condició de vocal.
- Cada representant podrà ser substituït o substituïda per la persona 
en qui delegue.
- Al Consell Local d’Infància i 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 convidades per la presidència, a 
proposta o requeriment d’almenys 1/3 de la resta del Consell Local 
d’Infància i Adolescència.
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Article 8.- Convocatòria
El Ple del Consell Local d’Infància i Adolescència podrà reunir-se 
amb caràcter ordinari i extraordinari.
El Ple del Consell Local d’Infància i Adolescència es reunirà amb 
caràcter ordinari, com a mínim, una vegada a l’any, preferentment 
entre el segon i tercer trimestre de l’any, fent-lo coincidir així amb 
la finalització del curs acadèmic.
El Ple del Consell Local d’Infància i Adolescència es reunirà amb 
caràcter extraordinari tantes vegades siga considerat necessari per 
part de la Presidència, o per sol·licitud de dos terços de les Vocalies, 
sempre i quan es justifique la convocatòria del mateix, el qual no 
podrà ser realitzat més tard de 20 dies naturals.
La convocatòria del Ple del Consell Local d’Infància i Adolescència 
amb caràcter ordinari serà expedida amb una antelació d’almenys 
quinze dies, i amb caràcter extraordinari amb una antelació d’almenys 
cinc dies, ambdues mitjançant correu electrònic, així com a través 
d’una publicació específica a la pàgina web de l’Ajuntament d’Aielo 
de Malferit.
Article 9.- Presidència
La presidència del ple del Consell Local d’Infància i Adolescència 
recaurà de forma automàtica en l’alcalde o l’alcaldessa d’Aielo de 
Malferit, qui podrà delegar de forma expressa en un altre o altra 
membre electa de la corporació.
Article 10.- Vocalies representants de la infància i l’adolescència
L’elecció de les xiquetes, xiquets i adolescents del Consell Local 
d’Infància i Adolescència es farà en col·laboració amb el CEIP 
Sant Josep de Calassanç d’Aielo de Malferit, segons el nombre i el 
perfil proposats per l’Ajuntament, a través dels procediments més 
adequats que s’acorden (sorteig, elecció democràtica, consens...) 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 o 
la regidora delegada a través dels termes oficials i pertinents.
Com a requisit general, podran formar part del Consell Local 
d’Infància i Adolescència aquells i aquelles que, residint a Aielo de 
Malferit, tinguen, en el moment de la seua elecció, edats compreses 
entre els 12 i els 16 anys. En el cas de no cobrir el nombre total 
de membres del Consell Local d’Infància i Adolescència, es podrà 
augmentar el rang d’edat sense superar l’edat màxima de 18 anys. 
Article 11.- Vocalies representants de l’administració
Les vocalies representants de l’administració son les enumerades 
en l’article 7 del present reglament i hauran de ser nomenades 
expressament per l’alcaldia d’Aielo de Malferit.
Article 12.- Vigència
La duració del mandat del Consell Local d’Infància i Adolescència 
serà el mateix que el corresponent al curs escolar d’acord amb el 
que s’estableix a l’Ordre d’11 de juny de 1998, de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’atribueix a la Direcció 
General de Centres Docents la competència per a dictar la resolució 
en la qual es fixe el període lectiu de cada curs acadèmic.
No obstant això, en el cas de la Presidència, així com les vocalies 
no electes d’entre el grup d’infància i adolescència, els seus mandats 
seran vigents fins que es perda la condició per la qual han estat 
nomenats.
Article 13.- Cessaments i baixes
Les xiquetes, xiquets i adolescents causaran baixa quan:
- Renuncien en qualsevol moment per pròpia voluntat mitjançant un 
escrit adreçat a la Presidència.
- En complir els 16 anys (excepte en el cas d’haver estat elegit o 
elegida d’acord amb l’excepció disposada en l’article 10 del present 
Reglament).
- Finalitze el seu període electiu.
- Per absència en dues ocasions consecutives a les accions con-
vocades pel Consell Local d’Infància i Adolescència sense causa 
justificada.
- Per revocació del consentiment prestat per qui tinga la seua pàtria 
potestat o guàrdia i custòdia.
Les vacants generades durant el termini de duració del mandat, 
es cobriran d’igual forma que l’establida per a la seua designació 
respectiva. D’igual forma, la condició de membre finalitzarà quan 
acabe el mandat establert per a la totalitat del grup de xiquetes, 
xiquets i adolescents.

CAPÍTOL III.- SESSIÓ DE TREBALL DEL CONSELL LOCAL 
D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
Article 14.- Sessions de treball
Les sessions de treball del Consell Local d’Infància i Adolescència 
son el principal protagonista d’aquest òrgan participatiu. Les vocalies 
representants de la infància i adolescència estaran acompanyades per 
la persona dinamitzadora, i comptaran amb el suport, assistència i 
col·laboració del personal tècnic municipal que es considere, segons 
els assumptes a tractar, i amb el suport, si s’escau, de les institucions i 
altres agents tant públics com privats, amb vinculació amb la infància 
i l’adolescència d’Aielo de Malferit.
Aquestes sessions de treball es duran a terme amb la periodicitat 
que s’estime més convenient per tal de dur endavant un correcte 
funcionament del Consell Local d’Infància i Adolescència.
En aquestes sessions de treball es tractaran tots els assumptes que 
hagen de passar posteriorment pel ple del Consell Local d’Infància 
i Adolescència, així com realitzarà el seguiment dels acords dels 
plenaris realitzats amb anterioritat. 
CAPÍTOL IV.- MESA SECTORIAL D’INFÀNCIA I ADOLES-
CÈNCIA
Article 15.- Definició de la Mesa Sectorial d’Infància i Adolescència
Es crea la Mesa Sectorial d’Infància i Adolescència, com l’òrgan que 
vetla per l’adequat desenvolupament i avaluació, així com planifi-
cació d’actuacions, en el marc de les polítiques actives d’infància 
i adolescència en el municipi d’Aielo de Malferit, d’acord amb les 
línies emmarcades pel “Programa per a la infància i l’adolescència 
d’Aielo de Malferit”, amb les funcions, composició i procediment 
que s’estableix en el present capítol.
Article 16.- Naturalesa de la Mesa Sectorial d’Infància i Adoles-
cència
La Mesa Sectorial d’Infància i Adolescència és l’òrgan participatiu 
de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit en els assumptes relacionats 
amb la infància i l’adolescència d’Aielo de Malferit, d’acord amb 
les línies d’actuació definides en el “Programa per a la infància i 
l’adolescència d’Aielo de Malferit”.
Article 17.- Funcions de la Mesa Sectorial d’Infància i Adolescència
Són funcions de la Mesa Sectorial d’Infància i Adolescència:
- Conèixer els plans, programes i projectes d’actuació de l’Ajuntament 
d’Aielo de Malferit en matèria d’infància i adolescència.
- Supervisar el desenvolupament de les polítiques d’infància i 
adolescència desenvolupades per l’Ajuntament d’Aielo de Malferit 
definides en el “Programa per a la infància i l’adolescència d’Aielo 
de Malferit”, així com proposar l’adopció de mesures tendents a 
corregir o millorar les deficiències o problemes que la Mesa Sectorial 
d’Infància i Adolescència detecte.
- Recollir, estudiar i traslladar les propostes de la ciutadania en 
matèria d’infància i adolescència.
- Facilitar la informació, coordinació i el treball conjunt de les entitats 
que treballen amb infància i adolescència en el municipi.
- Assessorar i rebre assessorament en aquelles qüestions que expres-
sament se li encomanen.
- Regular el règim d’organització i funcionament intern de la Mesa 
Sectorial d’Infància i Adolescència i dels grups de treball específics 
que es puguen crear.
- Qualsevol altres que li siguen atribuïdes pel ple municipal o 
l’Alcaldia i es desprenguen de la naturalesa d’òrgan col·laborador i 
supervisor en matèria d’infància i adolescència.
Article 18.- Grups de treball de la Mesa Sectorial d’Infància i 
Adolescència
La Mesa Sectorial d’Infància i Adolescència podrà crear grups de 
treball per a tractar matèries específiques de la seua competència, dels 
quals podran formar part altres persones expertes pel seu especial 
coneixement, vinculació o interès de la matèria objecte de la Mesa 
Sectorial d’Infància i Adolescència.
Article 19.- Composició de la Mesa Sectorial d’Infància i Adoles-
cència
La Mesa Sectorial d’Infància i Adolescència estarà formada per:
A. Presidència de la Mesa Sectorial d’Infància i Adolescència: 
serà exercida per l’alcalde o l’alcaldessa d’Aielo de Malferit, o pel 
membre electe de la corporació en qui delegue expressament.
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B. Vocals:
a. Un representant de cada grup polític amb representació municipal 
per nomenament exprés de l’alcaldia, a proposta dels propis grups 
qui designaran també a una persona suplent.
b. Regidor o regidora amb delegació de competències en la matèria que 
afecta al present Reglament per nomenament exprés de l’alcaldia.
c. Dos representants d’entre el personal tècnic de l’Ajuntament 
d’Aielo de Malferit.
d. Un representant del CEIP Sant Josep de Calassanç d’Aielo de 
Malferit.
e. Un representant de l’AMPA del CEIP Sant Josep de Calassanç 
d’Aielo de Malferit.
f. Persona dinamitzadora del Consell Local d’Infància i Adolescència 
nomenada per l’alcaldia del municipi.
C. Secretaria: les funcions de secretaria es duran a terme per la 
persona dinamitzadora del Consell Local d’Infància i Adolescència, 
que tindrà la condició de vocal.
CAPÍTOL V.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Article 20.- Definició de la Comissió de Seguiment
Es constitueix la Comissió de Seguiment, com a òrgan intern de 
coordinació municipal de l’actuació de les diferents regidories en 
el desenvolupament i avaluació del “Programa per a la infància i 
l’adolescència d’Aielo de Malferit”, amb les funcions, composició i 
procediment que s’estableix en el present capítol.
Article 21.- Naturalesa de la Comissió de Seguiment
La Comissió de Seguiment és un òrgan consultiu del govern muni-
cipal en els assumptes relacionats amb la infància i l’adolescència 
d’Aielo de Malferit, d’acord amb les línies d’actuació definides en el 
“Programa per a la infància i l’adolescència d’Aielo de Malferit”.
Article 22.- Funcions de la Comissió de Seguiment
Són funcions de la Comissió de Seguiment:
- Conèixer i recopilar els plans, programes i projectes d’actuació 
de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit en matèria d’infància i ado-
lescència.
- Impulsar el desenvolupament del futur Pla d’Infància i Adolescència 
d’Aielo de Malferit, així com proposar l’adopció de mesures que 
tendisquen a corregir o millorar les deficiències o problemes que la 
Comissió de Seguiment detecte.
- Proposar les mesures que considere oportunes per al millor 
compliment dels ordenaments municipals que afecten a la infància i 
l’adolescència, i proposar en el seu cas les modificacions necessàries 
amb arranjament a la normativa o directrius d’organismes oficials.
- Elaborar i elevar anualment a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit, 
d’acord amb el cronograma d’actuacions del “Programa per a la infància 
i l’adolescència d’Aielo de Malferit”, una memòria en la qual s’exposen 
les seues consideracions sobre la situació de la infància i adolescència del 
municipi, així com les propostes d’actuacions per a l’exercici següent.
- Potenciar la coordinació i el treball conjunt de les àrees i les entitats 
que formen part d’aquesta Comissió de Seguiment.
- Participar en el disseny de les accions formatives de l’Ajuntament 
d’Aielo de Malferit en matèria d’infància i adolescència. 
CAPÍTOL VI.- ALTRES DISPOSICIONS
PRIMERA.-
En allò no previst en el present reglament de constitució i funcionament 
del Consell Local d’Infància i Adolescència d’Aielo de Malferit, 
s’aplicarà les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
No obstant això, per a qüestions de funcionament intern del grup de 
xiquetes, xiquets i adolescents no incloses d’igual forma en el present 
reglament, s’establiran les normes per consens del propi grup.
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 d’Aielo de Malferit acorde la modificació o 
derogació, ajustant-se al que s’estableix a l’art. 49 de la Llei 7/85, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’art. 50 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Aielo de Malferit, a 3 de juny de 2022.—L’alcalde, Juan Rafael 
Espí Mompó.
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