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REGLAMENT DEL CONSELL LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
PREÀMBUL
L’Ajuntament de Peníscola aposta per fomentar la participació ciutadana a través
de diferents consells sectorials com a organismes de representació social del municipi.
El Consell d’Infància i Adolescència de l’Ajuntament de Peníscola és l’òrgan
sectorial de participació democràtica de la infància i l’adolescència, la finalitat del qual és
contribuir a millorar el municipi.
La naturalesa d’aquest òrgan sorgeix del reconeixement del dret dels mateixos
menors a participar en l’àmbit públic per tal d’expressar les seues necessitats i interessos, i
per integrant aquesta perspectiva de forma transversal en la gestió local, a través dels
òrgans de participació ciutadana de Peníscola. Aquest organisme pretén crear un
mecanisme real per a la participació de la infància i l’adolescència de Peníscola, i s’articula
com a estratègia a llarg termini, ja que perquè la participació ciutadana siga efectiva, ha
de ser apresa i consolidada en la comunitat. Per això, l’administració locals, en l’àmbit de
les seues competències, ha de fomentar els canals de participació activa dels menors
d’edat en el municipi.
Es pretén que aquestes opinions no es limiten exclusivament a l’àmbit educatiu,
sinó que es done visibilitat a l’opinió dels menors en diferents àmbits locals.
Por tot això, des de la Regidoria de Benestar Social, es crea el Consell d’Infància i
Adolescència Local (CIAL).
Capítol 1 DISPOSICIONS GENERALS
Article 1 – Naturalesa i finalitat
L’objectiu del Consell d'Infància i Adolescència és crear un espai institucional on els
menors puguen exercir el seu dret a participar i expressar la seua opinió respecte a
diversos aspectes del municipi. Aquest consell tindrà caràcter consultiu i participatiu
respecte a les qüestions que, com a ciutadanes i ciutadans els concernixen.
El Consell Local d'Infància i Adolescència (CIAL) queda adscrit a la Regidoria de
Benestar Social de l’Ajuntament de Peníscola.
Article 2 - Fonaments
La creació del Consell d'Infància i Adolescència es fonamenta en la mateixa
Convenció sobre els Drets del Xiquet, adoptada per Nacions Unides el 20 de novembre
de 1989 i ratificada per Espanya el 1990, on es replega el dret dels xiquets i xiquetes a
ser escoltats i tinguts en compte en tots els assumptes que els concernixen.

A la vegada, la Constitució Espanyola (1978) estableix en el seu art. 39
l’obligació dels Poders Públics d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la
família, i dins d’aquesta, amb caràcter singular, la dels xiquets, xiquetes i adolescents.
A nivell estatal, la Llei Orgànica 8/2015, de 23 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infància i l’adolescència, reconeix en l’art. 9 el Dret del
menor a ser sentit i escoltat.
A nivell autonòmic, la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets
i garanties de la infància i adolescència, estableix en al art. 16.4 que "les administracions
locals han de promoure, amb mitjans suficients, la constitució de consells locals d’infància,
com a òrgan consultiu i de participació dels xiquets i xiquetes en tots aquells assumptes
que els afecten, directament o indirectament, en l’àmbit local". En l’art. 19 d’aquesta Llei
es reconeix el dret a la llibertat d’expressió i a la creació intel·lectual dels menors d’edat.
Article 3 – Règim jurídic
Es constituïx el Consell d'Infància i Adolescència municipal com a òrgan de
participació i col·laboració amb l’Ajuntament de Peníscola, en virtut del que disposa el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
RD 2568/1986 de 28 de novembre, així com la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, i el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
Peníscola.
Capítol 2 COMPOSICIÓ I FUNCIONS
Article 4 - Composició
1. Alcalde-president de la corporació o persona en qui delegue.
2. De set a deu membres menors d’edat, representants dels centres educatius
d’Educació Primària i Secundària del municipi, públics i privats.
3. Dos membres del Departament de Benestar Social, de l’àrea d’infància i
adolescència, un dels quals actuarà com a secretari
Cada representant tindrà un suplent que serà triat el mateix moment que el titular.
Els membres menors d’edat del CIAL presentaran una autorització dels seus tutors
legals per a la participació en les sessions del Consell.
Article 5 - Constitució del Consell
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L’elecció dels consellers es realitzarà de forma democràtica en els centres escolars
del municipi, atenent els principis d’igualtat i inclusió. En la mesura del possible, es
procurarà la representació paritària dels menors membres del CIAL.
Dins de l’horari escolar, i amb suport del personal del departament de Benestar
Socials, es triaran els representants del CIAL entre l’alumnat de 4t i 6é de Primària i de 1r a
4t d’ESO. Els candidats hauran d’estar empadronats i residira a Peníscola.
La duració del mandat dels representants del CIAL serà de dos anys. Al principi de
cada curs escolar es triaran els representants del primer curs de Primària que poden ser
candidats al CIAL, amb la finalitat de renovar els càrrecs que acaben el seu mandat, i que
corresponen a l’últim curs d’educació obligatòria.
Article 6 - Funcions del Consell
Les funcions del Consell Local d'Infància i Adolescència seran les següents:
a) Ratificar o proposar la modificació del Reglament del Consell d'Infància i
Adolescència.
b) Exercir d’òrgan de participació i representació dels menors del municipi davant la
corporació local.
c) Fomentar el coneixement, la divulgació i l’exercici dels drets de la infància.
d) Col·laborar en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del Pla d’Infància Municipal.
e) Traslladar las necessitats, les inquietuds i les opinions de la infància i l’adolescència
a la corporació local.
f) Promoure la participació com a dret inherent de la ciutadania.
g) Donar a conéixer a la ciutadania, en general, l’opinió de la infància i adolescència
del municipi.
h) Ser informat del tràmit de les seues propostes.
i) Ser informat de totes les activitats que es desenvolupen adreçades a la infància i
adolescència per part de l’administració local.
j) Valorar la inclusió d’altres entitats locals en el CIAL.
Capítol 3 RÈGIM DE SESSIONS I CONVOCATÒRIA
Article 7
El Consell es reunirà trimestralment, amb caràcter ordinari, i fora de l’horari
escolar. A més, es podrà reunir amb caràcter extraordinari, sempre que qualsevol membre
ho sol·licite a la Presidència del Consell, per escrit i amb la indicació de l’assumpte a
tractar.
Les convocatòries es realitzaran per escrit i a través del correu electrònic a cada
membre del Consell amb una antelació de 7 dies hàbils.
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El personal del departament de Serveis Socials serà l’encarregat de dinamitzarr les
sessions i traslladar les propostes del CIAL a la Regidoria de Benestar Social o a l’òrgan
que hi corresponga.
Els consellers i conselleres que acaben el seu càrrec traslladaran l’estat de les
propostes als nous membres que s’hi incorporen.
Disposició Final Primera
La Regidoria de Benestar Social vetlarà per l’acompliment d’aquest Reglament i realitzarà
el seguiment i l’estudi de les propostes realitzades pel Consell d'Infància i Adolescència
Local.
Disposició Final Segona
Aquest Reglament entrarà en vigor després de l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament de
Peníscola i la publicació en la Seu Electrònica i en el ButlletíOficial de la Província.
Disposició Final Tercera
Per a qüestions no previstes en aquest Reglament s’aplicarà el que disposa la legislació
vigent.
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