
 
 
 

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT DE PRAT S DE 
LLUÇANÈS 

 
 
Article 1. Objectius. 
 
L’objectiu del Consell Municipal de Joventut és el de ser un organisme de 
consulta i de participació dels sectors juvenils de Prats de Lluçanès en 
l’elaboració, organització i programació de polítiques de joventut dins l’àmbit 
municipal. 
 
 
Article 2. Funcions del Consell Municipal de Joventut. 
 

1. Coordinar les polítiques de joventut amb totes les àrees de l’organigrama 
consistorial. 

2. Acostar la veu dels joves pradencs al consistori i als seus òrgans. 
3. Endegar projectes de caire juvenil. 
4. Participar en l’elaboració i aplicació del Pla Local de Joventut 
5. Fomentar la coordinació i la col·laboració amb els altres Consells de 

Joventut dels municipis del Lluçanès. 
6. Impulsar la creació del Consell de Joventut de la comarca del Lluçanès. 

 
 
Article 3. Normes de funcionament. 
 

1. El Consell Municipal de Joventut s’ha de reunir, com a mínim, un cop al 
mes. 

2. El Consell es pot reunir en sessió extraordinària si ho considera oportú el 
President/a, o bé si ho sol·licita per escrit, com a mínim, una tercera part 
dels membres del Consell. 

3. El Consell podrà estructurar-se en sessió plenària, en Comissió 
permanent i en Comissions de treball. 

4. La presidència del Consell ha de preparar l’ordre del dia del Plenari del 
Consell i gestionar els assumptes tractats en el mateix plenari. 

5. Les convocatòries les farà la presidència per escrit amb un mínim de deu 
dies d’antelació, i fent constar l’ordre del dia. 

6. Qualsevol membre del Consell podrà incloure punts a l’ordre del dia, si 
ho comunica al President durant la sessió anterior, o fins tres dies abans 
que faci la convocatòria. 

7. Les sessions del Consell seran públiques. 
8. El Consell, per tractar temes específics i puntuals, podrà demanar 

l’assistència de persones de reconeguda vàluda i coneixements en la 
matèria que tindran veu però no vot. 

9. Se s’acorda constituir una Comissió permanent del Consell serà 
designada pel Plenari i assegurarà la representació de tots els sectors. 



10. Els acords del Consell s’adoptaran per majoria simple de vots. En cas 
d’empat, decidirà el vot de la presidència. 

11. El Consell de Joventut, al final de cada any natural, elaborarà una 
memòria d’actuació. 

 
 
Article 4. Composició del Consell. 
 
La Composició del Consell Municipal de Joventut serà: 
 

a. El regidor/a de Joventut com a President/a. 
b. Actuaran com a vocals: 
I. Representants de diversos grups joves de la població d’entre 15-29 

anys. Per l’any 2004 les persones nascudes entre l’1-1-1975 i el 31-
12-89. 

II. Entitats juvenils: 1 membre de cada entitat juvenil registrada en el 
Registre General d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya 
o en el Cens Municipal d’Entitats de l’Ajuntament. 

c. El nombre de representants per edat no podrà accedir a tres. 
d. El Consell tindrà un Secretari/a, que serà un membre d’aquest, que es 

responsabilitzarà d’elaborar i custodiar les actes i documentació del 
Consell, i d’assistir al President en l’execució, en el seu cas, dels acords 
i resolucions que s’adoptin 

e. Els membres escollits pel Consell ho seran per dos anys. Es renovarà el 
Consell de Joventut cada dos anys. Els membres que en formaran part 
tindran dret a la reelecció. Es renovarà un membre del Consell quan 
sobrepassi el límit d’edat fixat en 29 anys d’edat per als membres vocals. 

 
 
Article 5. Creació del Consell. 
 

1. El Consell es constituirà mitjançant la convocatòria d’una Assemblea 
General de tots els joves del municipi en les edats compreses entre 15 i 
29 anys inscrits en el padró d’habitants del municipi. 

2. Seran electors i votants al Consell de Joventut les persones que tinguin 
entre 15 i 29 anys, així com les que els compleixin en l’any en curs, 
inscrites en el padró d’habitants de Prats de Lluçanès. 

3. En l’assemblea general les persones interessades a formar part del 
Consell podran exposar la seva voluntat de formar part del Consell. 

 
 
Disposició final 
 

1. Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació. 
 
 


