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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL INTERDEPARTAM ENTAL DE 
JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT D’ALACANT  

 
 
 

Títol I: naturalesa i finalitats  
 

Article 1r  
 
 Es crea el Consell Interdepartamental de Joventut, com a consell sectorial, d’acord amb el que 
estableix el títol III, secció vuitena del Reglament orgànic de l’Ajuntament d’Alacant.  
 
 
Article 2n 
 
 Són funcions del Consell Interdepartamental de Joventut: 
 
 1) Proposar a l’Ajuntament d’Alacant programes d’activitats i serveis per a la joventut que 
afavorisquen la inserció social de les persones joves.  
 
 2) Estudiar la situació de les persones joves de la ciutat d’Alacant i proposar mesures que 
l’afavorisquen.  
 
 3) Proposar fórmules que afavorisquen la coordinació entre la iniciativa pública i la privada en 
matèria de joventut, especialment respecte de l’Ajuntament i les diferents unitats administratives 
d’aquest, el Consell de la Joventut d’Alacant i les associacions juvenils que l’integren i altres 
administracions públiques o entitats privades que puguen subscriure convenis de col·laboració 
amb aquells. 
  
 4) Traslladar a l’Ajuntament els plantejaments i les iniciatives formulats pel Consell de la 
Joventut d’Alacant.  
 
 5) Elaborar el Pla anual de joventut, avaluar-lo i revisar-lo.  
 
 6) Informar sobre les ajudes i els convenis que, en matèria de joventut, concedisca o subscriga 
l’Ajuntament d’Alacant.  
  
 
 
 
 



Títol II: organització  
 

Capítol primer: composició del Consell Interdepartamental de Joventut 
 

 
Article 3r 
 
 Són membres de ple dret del Consell Interdepartamental de Joventut:  
 
 1) L’alcalde o alcaldessa, que hi actuarà com a president o presidenta.  
 
 2) El regidor delegat o regidora delegada de Joventut, que hi actuarà com a vicepresident o 
vicepresidenta.  
 
 3) Un grup de vocals integrat per les persones següents: 
 
  a) Els regidors o regidores que exercisquen, almenys, una de les delegacions següents: 
Educació, Esports, Urbanisme, Medi Ambient, Serveis Socials, Foment i Cultura.  
 
  b) Un regidor o regidora de cada grup polític present en el Ple de l’Ajuntament, a 
excepció d’aquell o aquells que ja hi estiguen representats per la presència d’algun regidor o 
regidora amb delegació dels que indica l’apartat anterior.  
 
  c) El president o presidenta del Consell de la Joventut d’Alacant.  
 
  d) Cinc vocals designats per l’òrgan competent del Consell de la Joventut d’Alacant.  
    
 Actuarà com a secretari o secretària del Consell Interdepartamental de Joventut el o la de 
l’Ajuntament d’Alacant, o el funcionari o funcionària en qui delegue, que participarà en les reunions 
amb veu però sense vot.  
 
 
Article 4t 
 
 La condició de membre del Consell Interdepartamental de Joventut es perdrà per alguna de les 
circumstàncies següents: 
 
 1) Quan desaparega la situació que va donar motiu a l’elecció o la designació, segons el cas, 
com a membre d’aquest.  
 
 2) A petició de la persona interessada.  
 
 En qualsevol cas, si escau, d’acord amb el que estableix l’article anterior, un nou membre serà 
designat o triat per l’òrgan facultat per a això.  
 
 
 

Capítol segon: del president o presidenta del Consell Interdepartamental de Joventut  
 
 

Article 5è 
 
 Correspon a l’alcalde o alcaldessa la Presidència del Consell Interdepartamental de Joventut. 
En absència d’aquest, serà assumida pel regidor delegat o regidora delegada de Joventut.  
 
 
 



Article 6è 
 
 Són funcions del president o presidenta:  
 
 1) Convocar les reunions del Consell Interdepartamental de Joventut, fixar-ne l’ordre del dia i 
presidir-les.  
 
 2) Representar el Consell Interdepartamental de Joventut i vetlar pel compliment dels acords 
d’aquest.  
 
 
Article 7è 
 
 Corresponen al secretari o secretària les funcions relatives a la fe pública i l’assessorament 
legal preceptiu i, en particular:  
 
 1) Col·laborar amb la Presidència en l’elaboració de l’ordre del dia de les reunions del Consell 
Interdepartamental de Joventut i cursar les comunicacions de les convocatòries corresponents.  
 
 2) Redactar les actes d’aquestes reunions i notificar els acords que s’hi adopten.  
 
 

Títol III: règim de convocatòries i reunions  
 
 

Article 8è  
 
 Correspon a la Presidència convocar les reunions del Consell Interdepartamental de Joventut, 
que seran notificades amb una antelació mínima de dos dies, excepte en els casos d’urgència. 
Aquesta notificació s’acompanyarà amb l’ordre del dia i s’hi indicaran el lloc i l’hora de reunió en 
primera i segona convocatòria.  
 
Article 9è  
 
 El Consell Interdepartamental de Joventut es reunirà, amb caràcter ordinari, almenys, una 
vegada cada dos mesos, i serà preceptiva una reunió anual, amb caràcter extraordinari, amb l’únic 
objectiu d’aprovar el Pla de joventut de l’anualitat següent, així com la memòria i l’avaluació de la 
finalitzada. Aquesta última se celebrarà abans del dia trenta-u de desembre i, en qualsevol cas, 
amb anterioritat a l’aprovació dels pressupostos municipals.  
 
Article 10è  
 
 El quòrum necessari perquè les reunions del Consell Interdepartamental de Joventut puguen 
celebrar-se serà de majoria absoluta en primera convocatòria o d’un terç dels membres en segona 
convocatòria.  
 
Article 11è 
 
 Els acords del Consell Interdepartamental de Joventut seran adoptats per majoria absoluta de 
les persones assistents.  
 
Article 12è  
 
 No podrà ser objecte d’acord cap assumpte que no figure en l’ordre del dia, llevat que hi 
estiguen presents tots els membres del Consell i siga declarada la urgència amb el vot favorable 
de la majoria.  
 



 
Títol IV: dels grups de treball  

 
Article 13è  
 
 Per a facilitar les seues tasques, el Consell Interdepartamental de Joventut podrà crear grups 
de treball, que tindran com a objecte estudiar totes les qüestions en relació amb la joventut que es 
consideren convenients. Els membres s’hi podran adscriure voluntàriament.  
 
 

Títol V: de la Comissió Tècnica de Joventut  
 

Article 14è  
 
 A fi de redactar el Pla anual de joventut, seguir-lo i avaluar-lo, es crea la Comissió Tècnica de 
Joventut.  
 
Article 15è  
 
 Integren la Comissió Tècnica de Joventut:  
 
 
 1) El regidor delegat o regidora delegada de Joventut, que hi actuarà com a president o 
presidenta i determinarà el règim de reunions de la Comissió Tècnica.  
 
 2) El president o presidenta del Consell de la Joventut d’Alacant, que hi actuarà com a 
vicepresident o vicepresidenta.  
 
 3) Un tècnic o tècnica municipal, designat pel regidor delegat o regidora delegada de Joventut.  
  
 4) Un tècnic o tècnica municipal per cadascuna de les delegacions que esmenta l’apartat 3.a) 
de l’article 3r, designat cadascun d’aquests pel regidor delegat o regidora delegada corresponent 
en la matèria de què es tracte.  
 
 5) Dos o dues tècnics o tècniques o col·laboradors o col·laboradores del Consell de la Joventut 
en l’execució de les seues activitats i serveis, designats pel president o presidenta d’aquest.  
   
 
Article 16è 
 
 Es donarà audiència en la Comissió Tècnica de Joventut a qualsevol persona interessada a 
proposta del Consell Interdepartamental de Joventut.  
 
 
Article 17è 
 
 Són funcions de la Comissió Tècnica de Joventut:  
 
 
 1) Redactar la proposta del Pla de joventut per a l’anualitat següent, així com la memòria i 
l’avaluació de la finalitzada. Correspondrà al tècnic o tècnica municipal de Joventut membre de la 
Comissió coordinar aquests treballs; i al regidor delegat o regidora delegada de Joventut, 
presentar-los al Consell Interdepartamental perquè, reunit en convocatòria extraordinària, puga 
aprovar-los.  
 

2) Assessorar el regidor delegat o regidora delegada de Joventut, el Consell de la Joventut 
d’Alacant i el Consell Interdepartamental davant qualsevol consulta que li puguen fer. 



 
 
  

Títol VI: del Pla anual de joventut  
 

Article 18è  
 
 Amb la finalitat de complir els seus objectius, el Consell Interdepartamental aprovarà anualment 
un Pla de joventut perquè s’execute durant l’anualitat següent. Aquest Pla inclourà:  
 
 
 1) Activitats i serveis a executar al Centre Municipal de Recursos per a la Joventut (Centre 14). 
 
 
     2) Activitats i serveis a executar per l’Ajuntament, a través de qualsevol de les unitats 
administratives d’aquest, per si mateixes o en col·laboració amb altres administracions o 
organismes, tant públics com privats, amb una atenció especial als que es puguen convenir amb el 
Consell de la Joventut d’Alacant o les associacions membres, que tinguen com a destinataris i 
destinatàries principals les persones joves de la ciutat. 
 
 
Article 19è  
 
 Cada activitat i servei que incloga el Pla anual de joventut s’hi farà constar indicant la 
denominació, els objectius, les persones beneficiàries, les actuacions per a assolir els objectius, 
les administracions i els organismes participants, el pressupost i el finançament.  
 
Article 20è  
 
 Correspon a la Comissió Tècnica la redacció de la proposta del Pla anual de joventut. Coordinar 
aquest treball serà responsabilitat del tècnic o tècnica municipal de Joventut membre d’aquesta 
Comissió.  
 
 Correspon al regidor delegat o regidora delegada de Joventut, com a president o presidenta de 
la Comissió Tècnica, presentar el Pla al Consell Interdepartamental perquè aquest, reunit en 
convocatòria extraordinària, puga aprovar-lo. Aquesta reunió se celebrarà abans del trenta-u de 
desembre i, en qualsevol cas, amb anterioritat a l’aprovació dels pressupostos municipals.  
 
 
 
Títol VII: modificació del Reglament i dissolució d el Consell Interdepartamental de Joventut  

 
 

Article 21è  
 
 El Consell Interdepartamental de Joventut podrà proposar, per majoria absoluta, modificacions 
a aquest Reglament, que, en qualsevol cas, hauran de ser ratificades pel Ple de l’Ajuntament.  
 
 
Article 22è  
 
 Una vegada esgotades les finalitats per al compliment de les quals es va crear, el Consell 
Interdepartamental de Joventut podrà aprovar, per majoria absoluta, la seua dissolució, que, en 
qualsevol cas, haurà de ser ratificada pel Ple de l’Ajuntament.  
 
 
 



Article 23è  
 
 En allò que no preveu aquest Reglament, regiran amb caràcter supletori la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de bases del règim local i el Reglament orgànic de l’Ajuntament d’Alacant.  
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