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NORMES REGULADORES DEL CONSELL JOVE DE DÉNIA 

TÍTOL 1.- DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1r.- 

1.- El Consell Jove de Dénia és un òrgan consultiu i de participació de la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Dénia per a aquelles qüestions d’interès per als Joves de Dénia i, en concret, per 
a aquelles competències i funcions que suposen una millora del benestar i de la qualitat de vida 
d’aquest sector de la població i que són pròpies del municipi.  

2- Aquest Consell es crea amb la voluntat de l’Ajuntament de Dénia de contribuir al compliment de 
de la Llei 18-2010, de 30 de desembre de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, 
en el seu Capítol III, article 33, punt 2. 

Article 2n.- 

1.- El Consell Jove de Dénia es justifica per la importància d’aquest sector en la vida de la ciutat, 
pel seu pes demogràfic, per l’especificitat de les seues necessitats, i per la seua implicació i 
relació transversal amb els diferents sectors socials de la nostra ciutat. I el seu funcionament serà 
amb conformitat amb el Reglament de Participació Ciutadana. 

TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

Article 3r.- 

1.- Són competències del Consell Jove de Dénia: 

- Conèixer i debatre les actuacions municipals que contribueixen a promoure la presència de la 
joventut a la societat en tots els àmbits (social, cultural, polític, laboral, etc...). 

- Estimular la participació i l’associacionisme dels col·lectius de joves, facilitant la informació, la 
difusió, el suport i l’assessorament oportuns. 

- Impulsar la coordinació, la col·laboració i la cooperació entre les associacions, les entitats i les 
institucions, ja siguen públiques o privades, que realitzen activitats per a la promoció de la 
joventut. 

- Estudiar i emetre informes sobre temes d’interès per a la joventut, per tal de contribuir als canvis 
que ens porten vers una societat més justa i solidària. 

- Proposar la realització de debats i campanyes innovadores que facen visibles les idees, la 
manera de fer i la veu de la joventut. 

- Ser consultat pels òrgans municipals en temes relacionats amb la joventut dins de l’àmbit 
municipal. 

- Ser consultat abans que els òrgans municipals debaten i aproven assumptes d’especial 
incidència en aquest sector. 

- Ser l’òrgan de consulta en els processos d’elaboració d’ordenances que afecten a la joventut, no 
solament durant els períodes d’informació pública expressa sinó també durant els mateixos 
treballs d’elaboració. 
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- Proposar els procediments adequats per a la participació de la joventut en els serveis i empreses 
municipals. 

- Proposar l’organització de processos participatius oberts a tota la ciutadania sobre temes 
d’interès per a la joventut. 

- Elevar a la presidència les propostes per escrit i motivades, per a la seua presentació als òrgans 
municipals. 

2.- El Consell dels Joves té un caràcter consultiu i de participació. Les seues funcions s’exerciran 
mitjançant l’elaboració d’informes, dictàmens o demandes que tindran rang de recomanació per 
part dels òrgans del Govern Municipal i, per tant, no seran vinculants. Així i tot, l’Ajuntament i la 
Regidoria de Joventut es comprometen a estudiar i valorar totes les recomanacions rebudes des 
del Consell dels Joves, comunicant totes aquelles que prosperen i motivant les que no puguen 
portar-se a terme. 

Article 4t. 

Els camps on el Consell Jove actuarà seran aquells que tinguen una relació directa o indirecta  
amb la qualitat de vida i el benestar social de la població, en general, i dels joves en particular. 

L’actuació del Consell serà, doncs, integral i assumirà tots aquells aspectes relacionats amb la 
qualitat de vida des d’un punt de vista econòmic, social, cultural i d’oci. 

Article 5é. 

Per a formar part del Consell Jove, aquelles entitats, associacions, particulars... que ho desitgen, 
hauran de remetre un escrit adreçat a la regidora de Joventut sol·licitant la seua incorporació al 
Consell, aportant el nom i cognoms dels membres proposats, l’edat i càrrecs dins de l’entitat, si 
procedeix, així com les raons motivades per les quals consideren formar part d’aquest consell. En 
cas d’entitats, associacions, clubs... aportaran els estatuts on reflectisquen la condició d’entitat  
juvenil amb els objectius que pretenen aconseguir. 

Article 6é. 

Són òrgans del Consell Jove la presidència, la vicepresidència i la secretaria, el Plenari i els grups 
de treball. 

Capítol 1. De la presidència, la vicepresidència i la secretaria. 

Article 7é. 

1.- La presidència estarà a càrrec de la regidora de l’àrea de Joventut. A ella li correspon convocar 
i presidir totes les sessions del Plenari, així com designar en quina persona del Consell recau la 
vicepresidència, que podrà ser per criteri de vinculació a l’àmbit juvenil de la ciutat, per 
coneixements de l’entorn juvenil, etc. 

2.- Així mateix, li correspon resoldre sobre l’admissió al Consell Plenari de noves entitats 
representatives dels joves de la ciutat, així com de joves a títol particular que ho sol·liciten. 

3.- La vicepresidència assisteix i col·labora amb la presidència i la substitueix en supòsits 
d’absència. Estarà ocupada per una persona del Consell designada per la presidència. 
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4.- El secretari o la secretària serà el coordinador del departament de Joventut. Serà el 
responsable d’alçar acta de les reunions, fer arribar les convocatòries i publicar-les. També serà 
l’encarregat de portar el Registre dels components del Consell actualitzat i de canalitzar les 
peticions de noves entitats al Consell per tal que siguen proposades pel Plenari del Consell a la 
presidència. En aquest sentit, informarà si les entitats compten amb els requisits exigits i farà una 
valoració sobre el seu grau de representativitat i impacte social, que haurà de tramitar al Plenari 
per tal que aquest propose. Exercirà qualsevol altra funció que se li atribuïsca en el 
desenvolupament de l’activitat del Consell. 

Podrà ser substituït per un altre treballador de la Regidoria de Joventut en cas necessari. 

Capítol 2. Del Plenari. 

Article 8é.  

1.- El Plenari és l’òrgan de màxima representació del Consell Jove de Dénia i està format per: 

- President o presidenta. 

- Vicepresident o vicepresidenta. 

- Secretari o secretària (amb veu però sense vot). 

- 2 representants de cada grup polític amb representació a l’Ajuntament de Dénia, menors de 35 
anys i dels dos sexes perquè el Consell siga paritari. 

- Persones de menys de 35 anys, a títol particular que per la seua implicació en la vida social de la 
ciutat (en especial en l’àmbit juvenil) han sol·licitat per escrit a la Regidoria de Joventut, prendre 
part d’aquest Consell i siguen autoritzats pel president/a del Consell. (En cas de menors de 18 
anys amb autorització de pare/mare o tutor/a). 

- 2 representants del Consell escolar de cada centre educatiu amb ESO i/o Batxiller, dels dos 
sexes i menors de 35 anys. 

- 2 representants de la UNED de Dénia, dels dos sexes i de menys de 35 anys. 

- 2 representants per cada associació juvenil inscrita en el Registre Municipal d’Associacions, que 
sol·liciten per escrit a la Regidoria de Joventut, prendre part d’aquest Consell i la presidència els 
autoritze, sempre que els representants siguen menors de 35 anys i dels dos sexes. 

- Ha d’estar legalment constituïda l’associació o entitat. 

- No tenir ànim de lucre. 

- Que els seus estatuts estiguen en consonància amb objectius juvenils, tant socials, cívics, 
culturals, etc. 

- Poden ser seccions constituïdes com a juvenils d’altres entitats (clubs esportius, associacions 
culturals, etc). 

2.- Els representants tant d’institucions com d’associacions podran participar ambdós a les 
sessions amb veu. En cas de votació sols contaran amb un vot per associació/institució. 

3.- Per resolució pròpia o de la presidència del Consell o per resolució de la presidència a 
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proposta de la majoria de les persones membres del Plenari, el Consell es podrà ampliar amb la 
representació de més persones que s’estimen oportunes depenent dels temes a tractar en 
qüestió. Aquestes persones no seran membres definitives del Consell, només assistiran a les 
sessions que se’ls requerisca. 

4.- El Plenari rebrà informació de la partida pressupostària de la Regidoria de Joventut de l’exercici 
econòmic en curs. 

Article 9é. 

Són competències del Plenari les relacionades en l’article 3 punt 1 d’aquestes Normes  
Reguladores. 

Són també funcions del Plenari proposar la presència de persones que s’estimen oportunes per al 
tractament de temes concrets del Consell Jove i designar els equips de treball per a l’anàlisi i 
l’estudi de temes concrets. 

També serà funció del plenari la resolució de pèrdua de condició de membre del Consell, quan així 
es considere per raons motivades, tenint en compte l’article 13é del present Reglament. 

En l’últim plenari ordinari de l’any, el Consell Jove realitzarà una avaluació anual de la participació 
del Consell, establint si considera oportú modificacions del present reglament per a l’aprovació per 
part del plenari de l’Ajuntament. 

Article 10é. 

El Plenari del Consell celebrarà quatre sessions ordinàries màxim cada any, i un mínim d’una 
anual. 

Podrà celebrar sessions extraordinàries quan la presidència ho decidisca o ho sol·licite per escrit a 
la Regidoria de Joventut, un terç del nombre legal de les persones membres. 

Les conclusions del Consell es faran constar en acta i s’elevaran a la presidència per consens o 
per majoria simple dels membres presents. 

Article 11é. 

El Plenari del Consell es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç del seu nombre legal  
de membres. Aquest quòrum s’ha de mantenir al llarg de tota la sessió. Cal igualment l’assistència 
de les persones que realitzen les funcions de presidència i Secretaria o qui, en cada cas, les 
substituïsca. 

Article 12é. 

Les sessions del Plenari del Consell són públiques i s’hauran de convocar acompanyades d’Ordre 
del dia corresponent, amb una antelació mínima de cinc dies naturals, excepte les extraordinàries 
que es convocaran almenys dos dies naturals abans de la celebració. Abans de la convocatòria de 
les sessions per part de la presidència del Consell, la secretaria remetrà comunicació amb un 
ordre del dia provisional, en què s'establirà un termini de 10 dies naturals, per tal que els membres 
del Consell puguen fer propostes a l'ordre del dia, així com presentar documentació i aportacions 
a aquest. Les convocatòries i actes seran públiques i s’exposaran en la web de la Regidoria de 
Joventut, també es podrà sol·licitar còpia a la Regidoria de Joventut. 
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Article 13é. 

1. Es perdrà la condició de membre del Consell pels motius següents: 

a) Voluntat pròpia de l'entitat o persona física. 

b) Dissolució de l'Associació a la qual representa o causar baixa en el Registre Municipal 
d'Associacions. 

c) Pèrdua d'algunes de les condicions per accedir a ser vocal del Consell. 

d) La falta d'assistència sense justificar a dos sessions seguides o tres no consecutives del plenari 
del Consell. 

e) Incompliment reiterat del reglament, els acords dels òrgans de govern i/o la pertorbació greu del 
funcionament del Consell. 

f) Realització d'activitats, conductes o manifestacions contràries als objectius i principis del 
Consell. 

2. El cessament com a integrant del Consell serà acordat pel Plenari, a proposta de la presidència, 
que en el supòsit previst en el punt d) pot iniciar procediment per a donar-los de baixa. 

A aquest efecte se'ls requerirà que ratifiquen per escrit la seua voluntat de pertànyer a aquest 
Consell i de participar en les seues activitats, i haurà d’assistir a la següent sessió plenària que es 
convoque. En cas contrari se'ls donarà de baixa. 

El cessament pels supòsits previstos en els punts e) i f) s’haurà d'aprovar per la majoria absoluta 
de les vocalies del Consell. 

3. Les persones, associacions o col·lectius que siguen exclosos del Plenari per qualsevol dels 
motius ja assenyalats, no podran tornar a sol·licitar de nou la incorporació fins passat un any des 
de la seua exclusió definitiva. 

4. En cas que alguna de les entitats es done de baixa es farà saber al Consell.  

Article 14é. 

Per a l'estudi de temes puntuals i concrets relacionats amb l'àmbit del Consell es podran constituir 
grups de treball específics, a iniciativa del president o presidenta del Consell i/o a petició de la 
majoria de membres que integren el Consell. Tindran com a funció elaborar informes, propostes i 
realitzar aquelles activitats que es consideren convenients per a les finalitats assignades. 

Podran participar en els grups de treball representants de les associacions pertanyents al Consell, 
també especialistes dels diferents temes objecte d'estudi que siguen proposats per la majoria de 
membres del Consell. Estaran coordinats en tot cas per la vicepresidència. 

El règim de reunions dels grups de treball serà flexible, adequat a la urgència del tema. L'adopció 
inicial d'acords en els grups de treball es realitzarà per majoria simple de les persones presents, 
tenint en compte que sempre hauran de ser elevades al Consell les conclusions o acords, per tal 
que el Consell aprove definitivament les conclusions i acords presos en els grups de treball. 

Article 15é. 
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El Consell Jove realitzarà una memòria anual, que publicarà en la web de la Regidoria, esmentant 
les actuacions iniciades i en el procés en què es troben en el moment de l’elaboració de la 
memòria. 

Article 16é. 

El Consell de la Joventut coordinarà la seua activitat amb l'àrea de Participació Ciutadana, d’on 
podrà sol·licitar assessorament i assistència en qualsevol assumpte relatiu al foment de la 
participació ciutadana dins de les funcions del Consell. 

Disposició addicional primera 

La modificació total o parcial d’aquest Reglament, així com la seua derogació, correspon al Plenari 
Municipal, prèvia consulta al Consell.  

Els dubtes que suscite la interpretació i aplicació d'aquest Reglament seran resolts per la persona 
que ostente la presidència del Consell escoltat el Plenari, sempre de conformitat amb la normativa 
vigent. 

Disposició Final 

Tot el que no estiga disposat en aquest Reglament serà establit per les disposicions legals vigents 
que puguen afectar la seua creació, desenvolupament de les seues funcions i extinció. 


