Reglament del Consell de Joves de Calella

Preàmbul
L’objectiu d’aquest reglament del Consell de Joves de Calella és donar resposta a la necessitat
de reforçar els mecanismes d’interlocució amb els joves per tal de fomentar encara més la
participació dels joves en les decisions que els afecten directament, tal com s’indica en el Pla
Local de Joventut de Calella 2010-2013.
Tal com indica el Pla Director de Participació Ciutadana, “l’aposta del govern de Calella per a la
participació ciutadana es situa en dos eixos principals:
•

La participació ciutadana és la implicació dels veïns i veïnes del municipi en el disseny,
la posta en marxa i l’avaluació de les polítiques municipals.

•

La participació ciutadana és el foment d’espais, òrgans i processos de debat col·lectiu i
de propostes d’actuació a on poder elaborar aquesta visió conjunta de les polítiques
públiques per al municipi de Calella.”

Per tot això, l’Ajuntament de Calella aposta per un concepte de participació ciutadana:
•

Que ajudi al Govern en la presa de decisions.

•

Que no exclou altres maneres de participació individuals o col·lectives.

•

Que aprofundeix i dota de qualitat la vida social i comunitària al municipi.

•

Que promou noves maneres de participar més activament i amb més responsabilitat
en les qüestions municipals.

•

Que serveix per afrontar conjuntament la complexitat de reptes, la construcció de la
cohesió social i la sostenibilitat del municipi.

En la mateixa línia, el Pla Local de Joventut estableix dues línies d’actuació molt clares:
l’autonomia i qualitat de vida i la cultura participativa. Pel que fa aquesta darrera línia de
treball, cal destacar que l’objectiu principal és el de “fomentar la cultura participativa tant en
els joves associats com no associats, per tal de crear espais d’interlocució estables entre
l’Ajuntament i els joves que afavoreixen la seva implicació en aquells aspectes que els afectin o
interessin.”
Donant resposta a la manca d’un òrgan de participació formal que enforteixi els vincles entre
el jovent i l’Ajuntament i que fomenti la planificació i desenvolupament de polítiques de
joventut realment properes i eficients als problemes del jovent de Calella, s’ha realitzat tot un
procés participatiu per tal de crear el Consell de Joves de Calella (veure annex 1 del
reglament).
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Per tot això, i com a resultat del procés de participació engegat per la Regidoria de Joventut a
petició del col·lectiu jove, es constitueix el Consell de Joves, que es fonamenta en la necessitat
de renovar les dinàmiques participatives per tal d’afavorir la implicació dels ciutadans en les
polítiques públiques que els afecten.

Capítol I. Definició del Consell de Joves
El Consell de Joves de Calella és defineix com un òrgan independent de l’administració i obert a
tots els joves de Calella i amb la validació i reconeixement de l’Ajuntament.
És un espai de trobada i diàleg obert a tots els joves (associats i no associats) que tinguin
l’interès, la voluntat i el compromís de participar del disseny i desenvolupament de les
polítiques locals de joventut.
No és un espai on debatre les necessitats i problemes de les entitats juvenils, sinó un espai on
reflexionar sobre els problemes de tot el col·lectiu jove de Calella (habitatge, ofertes culturals,
treball...).
No és una nova entitat juvenil, per tant és reconeix que no té personalitat jurídica pròpia, ja
que es tracta d’un òrgan autònom de participació.

El Consell de Joves de Calella es defineix com:
-

Autònom

-

Independent

-

Democràtic

Capítol II. Objectius
-

Ser una veu representativa davant l’Ajuntament sobre tots els temes i aspectes que
preocupen i necessiten els joves de Calella

-

Ser un punt de trobada i d’intercanvi entre els joves actius i participatius de Calella.

-

Promoure la participació juvenil

-

Participar de la planificació de les polítiques locals de joventut
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Capítol III. Funcions
-

Debatre sobre la realitat juvenil local i informar i comunicar a la societat de Calella i a
l’Ajuntament sobre aquesta realitat.

-

Fer propostes d’actuacions sobre temes concrets (treball, habitatge, cultura...) i
implementar accions i campanyes que facilitin l’emancipació juvenil

-

Participar en disseny, execució i avaluació del Pla Local de Joventut, prenent decisions
sobre les polítiques locals de joventut.

-

Diagnosticar, planificar i desenvolupar activitats per als joves, més enllà de les ja
organitzades per la Regidoria i per la resta d’entitats juvenils i locals.

Capítol IV. Participants
Del Consell de Joves de Calella hi podrà participar qualsevol jove a títol individual, amb ganes
de treballar per millorar la qualitat de vida dels joves de Calella.
La condició per ser membre del Consell de Joves és l’assistència i implicació en les reunions i la
participació activa en els projectes engegats.

El Consell de Joves de Calella pot convidar a participar de les reunions i trobades a la Regidoria
de Joventut, com a interlocutor principal per al desenvolupament de les polítiques locals de
joventut. De la mateixa manera, pot convidar a agents externs o especialitzats per debatre
alguns temes (treball, habitatge...)

El Consell de Joves no està obert als grups polítics, per tal de garantir la independència
ideològica de les propostes i actuacions.

Capítol V. Organització i dinamització
El Consell de Joves es constituirà mitjançant una assemblea que decidirà els membres del grup
motor ( grup que tindrà la responsabilitat de convocar les reunions, assemblees...), la seva
vigència i el funcionament del Consell.
El Consell de Joves es reunirà un mínim de 3 cops l’any, mitjançant tallers de participació
oberts a tots els joves de Calella.
Durant el primer taller es valoraran les principals preocupacions i necessitats del jovent de
Calella i es planificarien les actuacions a realitzar per contribuir a donar-hi resposta.
El Consell es tornarà a reunir per fer el seguiment de les actuacions previstes i fer les
modificacions oportunes.
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Finalitzat el termini d’execució dels projectes, es procedirà a fer avaluació de les accions
desenvolupades. També s’aprofitarà per reunir-se amb l’Ajuntament per fer entrega d’una
memòria d’activitats i per debatre les futures línies de treball i de col·laboració.

Capítol VI. Temporalitat
Es tracta d’un òrgan de participació estable.
Cal destacar que el Consell de Joves es podrà sotmetre a valoració i remodelació cada dos
anys, si els membres del Consell de Joves així ho consideren necessari.
De la mateixa manera, la intenció del Consell de Joves de Calella és la de formar part d’altres
òrgans de participació estables (com el futur Consell de Ciutat) per tal de debatre les línies de
treball en quan a qualitat de vida pels ciutadans de Calella.

