
PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP MUNICIPAL DE CORNELLÀ EN COMÚ-CRIDA PER 
CORNELLÀ PER SOTMETRE A DEBAT PÚBLIC LA IDONEÏTAT DE LA CREACIÓ D’UN 
CONSELL MUNICIPAL DE JOVES

Atès que el jovent constitueix un col·lectiu amb unes especificitats pròpies que cal atendre,

Atès que el jovent és un col·lectiu sovint desplaçat de la presa de decisions en tots els àmbits de 
la societat,

Atès que, per tot això, cal potenciar l’apoderament del jovent, el diàleg constant entre els i les 
joves de la ciutat i l’Ajuntament així com la seva participació activa en els afers municipals que 
directament o indirecta els afectin,

Atès que municipis de l’entorn de Cornellà, com el Prat, Esplugues i Sant Joan Despí, i municipis 
amb una població similar com Sant Cugat o Manresa, ja compten amb un òrgan participatiu de 
característiques similars al que proposem,

Atès que el Reglament Orgànic Municipal preveu la creació de consells sectorials de participació a 
proposta de l’Alcaldia,

Atès que el Reglament Orgànic Municipal preveu la formulació de propostes d’acord, per part dels 
grups municipals, per tal que la Comissió Informativa corresponent en dictamini la inclusió en 
l’ordre del dia del Ple d’aquest Ajuntament,

El Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà proposa l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Sotmetre a exposició pública la proposta de Reglament annexa a aquest acord, amb la 
finalitat que les entitats juvenils puguin fer les seves aportacions per tal que l’Alcaldia d’aquest 
Ajuntament les pugui prendre en consideració en el cas que proposi al Ple la constitució del 
Consell Municipal de Joves i tramitació del Reglament del mateix Consell.

Segon.- Instar l’Alcaldia d’aquest Ajuntament que proposi al Ple, d’acord amb el procediment 
establert al Reglament Orgànic Municipal, la constitució del Consell Municipal de Joves i la 
tramitació del Reglament del mateix Consell, a partir de la proposta annexa i les aportacions 
traslladades per les entitats juvenils.

Tercer.- Difondre aquests acords a l’apartat de notícies del web municipal, al butlletí municipal 
Cornellà Informa i a Ràdio Cornellà, i comunicar-los a les entitats juvenils de la ciutat.

Vidal Aragonés Chicharro
Grup Municipal CEC-CPC



PROPOSTA DE REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL MUNICIPAL DE JOVES DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Constitució i naturalesa jurídica

El Consell Municipal de Joves es un òrgan permanent d'informació, consulta i participació 
democràtica sectorial de caràcter consultiu, creat en conformitat amb el que disposen els articles 
59 i 60 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb l'objecte 
d'afavorir i potenciar el paper i la implicació del jovent de Cornellà en tots aquells àmbits de la vida 
política, econòmica, cultural, esportiva, educativa i social de la ciutat.

Article 2. Objecte

El Consell Municipal de Joves té per objecte canalitzar la participació del jovent en els afers 
municipals que l’afecten directament o indirecta, tot ampliant els espais d’influència ciutadana i de 
corresponsabilitat, a fi d’enriquir la pràctica de l’Administració i del Govern municipal. 

Article 3. Finalitats

El Consell Municipal de Joves dirigirà la seva activitat a la consecució de les finalitats següents:

a) Establir canals de comunicació estables entre l'Ajuntament i els i les joves, que permetin 
conèixer i treballar les necessitats i inquietuds d'aquest col·lectiu.

b) Crear un espai de coordinació i traspàs d'informació entre l'Ajuntament, els i les joves 
(associats i no associats) i la resta d'institucions i entitats que treballen amb i per al 
jovent, per tal de promoure acords de col·laboració.

c) Desenvolupar mecanismes de participació en la definició dels projectes de la ciutat, en 
especial d'aquells d'interès per al jovent.

d) Incrementar el nivell de participació dels i les joves en la presa de decisions, a través 
d'espais de reflexió i debat, que permetin incloure'ls en la definició dels problemes i 
necessitats, i en la priorització dels recursos existents.

e) Integrar les visions polítiques, tècniques i ciutadanes per poder tenir una visió estratègica 
del que han de ser els eixos bàsics de les polítiques adreçades al jovent de la nostra 
ciutat. 

f) Apropar la gestió municipal al jovent, tot millorant-ne l’eficàcia.

g) Fomentar l’apoderament del jovent de la ciutat.

Article 4. Atribucions

1. Corresponen al Consell Municipal de Joves, en relació amb el sector material d'activitat que 
constitueix el seu objecte, les següents funcions:

a) Analitzar i debatre assumptes d'especial interès en les polítiques adreçades al jovent, 
abans que els òrgans municipals els sotmetin a votació.



b) Proposar conjuntament propostes i suggeriments sobre problemes concrets del jovent de 
la ciutat.

c) Col·laborar en l'elaboració de programes i projectes relatius als àmbits d'actuació que li 
són propis.

d) Fer el seguiment de la gestió municipal en assumptes que afectin el jovent.

e) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'ajuntament sobre matèries de competència 
municipal en l'àmbit juvenil.

f) Potenciar la participació dels i les joves en assumptes municipals i fomentar 
l'associacionisme juvenil.

g) Impulsar la col·laboració i la cooperació entre associacions i altres entitats que treballin 
en temes d’àmbit juvenil.

h) Altres funcions orientades a aconseguir una major atenció, benestar social i participació 
juvenil.

2. Els acords que adopti el Consell Municipal de Joves seran sotmesos a la consideració de les 
àrees municipals a les quals afecti i, si escau, a l’òrgan municipal corresponent. Si bé aquests 
acords tindran caràcter no vinculant, l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat determinarà les 
línies generals de les seves politiques adreçades al jovent atenent a les propostes que formuli 
el Consell Municipal de Joves.

3. L'Ajuntament informarà el Consell Municipal de Joves de les decisions que adopti en els 
àmbits que afectin directament o indirecta el jovent.

TÍTOL II

ORGANITZACIÓ

Article 5. Òrgans de Govern

Els òrgans del Consell Municipal de Joves són:

- El Ple

- El President o Presidenta

- El Vicepresident o Vicepresidenta

- La Comissió Permanent

- Les comissions de treball que es constitueixin

Els esmentats òrgans estaran assistits i complementats pel Secretari/a, com a òrgan unipersonal 
d'assessorament i gestió.

Tots els òrgans del Consell, a excepció del Secretari/a, s'hauran de renovar forçosament amb 
ocasió de la renovació dels membres de la Corporació Municipal. 

Article 6. El Ple



1. El Ple del Consell és l'òrgan col·legiat que ostenta la condició de màxim òrgan de govern 
d'aquest, i està constituït pels membres següents:

- El President o Presidenta.

- El Vicepresident o Vicepresidenta

- Una persona proposada per cada Grup Polític Municipal que tingui la condició de resident 
a Cornellà de Llobregat, que actuarà en la seva representació.

- Un representant de cada entitat juvenil de la ciutat inscrita al Registre Municipal d’Entitats 
que ho sol·liciti.

- Un representant de cada Institut de secundària públic de la ciutat.

- Un màxim de 10 persones proposades al Ple del Consell per les entitats i escollides per 
majoria absoluta del mateix Ple.

2. Per a ser membre del Consell Municipal de Joves en representació de les entitats o els Grups 
Polítics Municipals s’ha de tenir una edat compresa entre 15 i 29 anys en el moment de la 
designació. El Vicepresident o Vicepresidenta, sempre que sigui possible, haurà de complir 
també aquesta condició.

3. El Ple es reunirà de manera ordinària, com a mínim, un cop cada tres mesos. De manera 
extraordinària, es reunirà quan la convoqui la Presidència, a iniciativa pròpia, de la Comissió 
Permanent o d'una quarta part dels membres del Ple mitjançant una petició en què s'expliquin i 
es justifiquin els motius i la urgència de la convocatòria.

4. Les convocatòries d'aquest òrgan, que tindran caràcter públic, es faran per escrit amb una 
antelació mínima de quinze dies naturals per a les ordinàries i de quatre dies hàbils per a les 
extraordinàries, fixant sempre el lloc, el dia i l'hora, i adjuntant-hi l'ordre del dia. 

5. Totes les persones joves de la ciutat podran assistir, a títol individual i sense vot, a les reunions 
del Ple del Consell. Tindran veu en els punts de l’ordre del dia en què tinguin un interès 
rellevant i acreditin aquesta condició i, en tot cas, en el punt de precs i preguntes.

Article 7. Designació dels membres del Ple

1. El President o Presidenta serà el regidor a favor del qual l’Alcaldia hagi delegat les seves 
competències en relació amb les polítiques adreçades al jovent.

2. El Vicepresident o Vicepresidenta serà el regidor de la Corporació Municipal nomenat per 
l’Alcaldia, mitjançant l’oportú Decret, a proposta del Ple de l’Ajuntament.

3. Els representants dels grups polítics municipals seran nomenats per l'Alcaldia, mitjançant 
l'oportú Decret, a proposta del seu portaveu.

4. Els representants de les entitats representades al Ple del Consell seran nomenats per 
l'Alcaldia, mitjançant l'oportú Decret, a proposta de les mateixes Entitats.

5. Els representants dels instituts seran nomenats per l’Alcaldia, mitjançant l’oportú decret, a 
proposta dels representants dels alumnes al Consell escolar de cada centre.

6. Es vetllarà perquè la representació dels membres del Consell tendeixi a ser paritària entre 
homes i dones. 



Article 8. Atribucions del Ple

Seran atribucions del Ple del Consell les següents:

- Aprovar les propostes de modificació d'aquest Reglament i elevar-les al Ple de 
l’Ajuntament per a la seva tramitació reglamentària.

- Establir les normes internes de funcionament del Consell, i el seu règim específic de 
sessions plenàries.

- Exercir el dret a la iniciativa davant l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, formulant 
propostes dirigides a l'adopció de mesures municipals relatives al seu sector d'activitat, 
una vegada estudiades i dictaminades a la Comissió Permanent.

- Emetre informes previs a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, en les matèries de 
competència municipal que incideixin en el seu àmbit d’actuació.

- Crear les comissions de treball i altres òrgans complementaris d'estudi que siguin 
necessàries per a donar una major operativitat i celeritat a les seves actuacions.

- Aprovar l’acta del Ple anterior.

- Qualsevol altra competència, necessària per a la consecució de les seves finalitats i 
pròpies de la seva naturalesa jurídica, no atribuïda als altres òrgans del Consell. 

Article 9. La Presidència

La Presidència del Consell Municipal de Joves l'ostentarà el regidor o regidora a favor del qual 
l’Alcaldia hagi delegat les seves competències en relació amb les polítiques adreçades al jovent, i 
tindrà les atribucions següents:

a) Representar el Consell o designar la persona o persones que el representen.

b) Convocar les sessions ordinàries i extraordinàries del Ple del Consell i establir l’ordre del 
dia, tenint en compte les propostes formulades per la resta de membres del Consell.

c) Presidir les sessions del Ple

d) Conduir els debats de les reunions, seguint l'ordre del dia, i vetllar perquè es respectin 
els principis de concurrència d'opinions i de llibertat d’expressió.

e) Ordenar l’execució dels acords adoptats pel Ple.

f) Nomenar els membres de la Comissió Permanent, a proposta del Ple del Consell.

g) Totes aquelles atribucions que li siguin expressament delegades pel Ple del Consell. 

Article 10. La Vicepresidència

La Vicepresidència del Consell Municipal de Joves l’ostentarà el regidor o regidora nomenat per 
l’Alcaldia a proposta del Ple de l’Ajuntament, i tindrà les atribucions següents:

a) Substituir el President o Presidenta en els casos d’absència, vacant, malaltia, o 
qualsevol altra impossibilitat, i la seva assistència en l’exercici del seu càrrec.

b) Convocar i coordinar la Comissió Permanent.



Article 11. La Comissió Permanent

La Comissió Permanent estarà formada pel Vicepresident o Vicepresidenta i un nombre màxim de 
10 membres del Ple del Consell, nomenats pel President o Presidenta a proposta del mateix Ple.

Article 12. Atribucions de la Comissió Permanent

Seran atribucions de la Comissió Permanent:

a) Prendre decisions representatives del Consell en cas de consulta urgent en referència a 
la política municipal adreçada al jovent. En la primera sessió del Ple que se celebri, 
haurà de donar compte d’aquestes decisions.

b) Debatre propostes formulades expressament a la Comissió permanent pels seus 
membres, per les comissions de treball o per altres òrgans municipals i elevar-ne les 
conclusions al Ple del Consell.

Article 13. El Secretari/a

Serà Secretari del Consell, el Tècnic o expert designat pel seu President o Presidenta, el qual 
tindrà veu però no vot en les sessions plenàries, i assumirà la funció d'assessorament i fe pública 
pròpies dels Secretaris dels òrgans col·legiats administratius. 

Article 14. Comissions de treball

Les Comissions de treball que pugui crear el Ple del Consell per a temes específics o sectors 
d'actuació determinats, estaran integrades per membres del Consell i/o especialistes en els 
diferents temes objecte d’estudi proposats pel mateix, designats pel President, i tindran com a 
finalitat l'emissió d'informe o l'elaboració d'estudis o treballs, el resultat dels quals elevaran als 
òrgans de govern del Consell. 


