Concello de Vilalba
REGULAMENTO DO CONSELLO LOCAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DO
CONCELLO DE VILALBA
PREÁMBULO
A construción social sobre a infancia e adolescencia foise transformando nos últimos anos
para ser neste momento un sector da poboación obxecto de especial atención por parte da
comunidade e das administracións. Esta atención préstase para acadar un adecuado
desenvolvemento que culmine na formación de persoas adultas que desde as súas
condicións individuais participen dos valores democráticos fundamentais.
En paralelo a isto, os poderes públicos recoñeceron un conxunto de dereitos e prestacións
cos que se tenta satisfacer as necesidades e resolver os problemas que se poden presentar
a este grupo de poboación. A sectorización dos servizos pode provocar que ás veces non se
alcancen os fins xerais en relación ao seu benestar, ao aparecer o risco de descoordinación
de actuacións, tanto no marco da definición das políticas globais como no ámbito mais
concreto do funcionamento cotián dos mesmos.
Dende esta óptica, o Consello da Infancia e Adolescencia do Concello de Vilalba pretende
constituírse como espazo que facilite a coordinación entre as administracións e entidades
implicadas no benestar das persoas menores de idade á vez que contribúa á participación
activa da iniciativa social e ao establecemento de canles de participación de nenas, nenos e
adolescentes, co obxecto de coñecer as súas inquedanzas, necesidades e intereses.
Para alcanzar este fin, necesitamos crear un espazo de confluencia que propicie a análise, o
debate e as propostas de actuacións orientadas á mellora permanente da calidade de vida
da infancia e da adolescencia no Concello, procurando igualmente a eficiencia e calidade
dos distintos servizos dirixidos a nenos, nenas e adolescentes.
Encontrar o xeito de escoitar e atender á infancia é unha necesidade social e política para
ter presente todo aquilo que as persoas adultas non son capaces de percibir desde a súa
perspectiva.
A participación de nenas, nenos e adolescentes está baseada nos dereitos fundamentais
descritos na Convención dos Dereitos do Neno, na cal destaca a consideración de nenas e
nenos como suxeitos de dereitos e o establecemento dun marco de interrelación coas
persoas adultas, as institucións e a sociedade delimitado polos principios do interese
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superior do neno e da nena, e o fomento da participación para propiciar a asunción de
responsabilidades en todos os asuntos que lle atinxen.
De acordo co exposto redáctase o presente Regulamento que, cumprindo o disposto no
artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións públicas, adecúase aos principios de boa regulación recollidos no artigo
citado. Os principios de necesidade e eficacia cúmprense xa que é de interese xeral recoller
os dereitos de participación da veciñanza de Vilalba,

e un regulamento municipal é a

ferramenta coa que conta a corporación para facelo. O principio de proporcionalidade está
asegurado, xa que non é unha medida que limite ningún tipo de dereitos nin impón obrigas.
A seguridade xurídica desta regulación fundaméntase na súa congruencia coa normativa
emanada sobre a materia polas restantes institucións con capacidade normativa. O trámite
de exposición pública garante o principio de transparencia e a ausencia de cargas
administrativas e a xestión racional dos recursos públicos fano co principio de eficiencia.

CAPÍTULO I
Disposicións xerais
Artigo 1. Denominación, natureza e finalidade
O Consello de Infancia e Adolescencia de Vilalba créase como órgano consultivo e de
participación do conxunto da Infancia e a Adolescencia de Vilalba nos asuntos municipais.
Trátase dun mecanismo para a colaboración entre os nenos, nenas, adolescentes e persoas
adultas nas políticas do noso Concello, e naqueles asuntos que afecten, de maneira directa
ou indirecta á poboación infantil e adolescente, así como nos intereses que lles repercutan
no seu normal desenvolvemento vital.
Artigo 2. Funcións
Son funcións do Consello:
1. Trasladar as opinións, necesidades, intereses e inquietudes da infancia e adolescencia ás
autoridades locais.
2. Solicitar información e ser informado das actuacións do Concello relativas a temas de
interese para a infancia e adolescencia.
3. Propoñer ao Concello as medidas oportunas encamiñadas a favorecer o benestar e
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desenvolvemento dos dereitos da infancia no ámbito local, podendo adoptar estes unha
materialización concreta e zonal, segundo os acordos que se presenten. Ditas propostas
adoptarán a forma de recomendacións e tenderán a recoller a pluralidade dos participantes.
4. Realizar o seguemento da execución das propostas recomendadas que fosen aprobadas
pola Administración.
5. Colaborar na elaboración, seguemento e avaliación dos plans de infancia que se realicen
6. Informar ó Concello sobre problemas específicos que afecten aos dereitos da infancia e a
adolescencia.
7. Exercer de nexo de comunicación entre as nenas e os nenos do municipio e as
autoridades locais. Trátase dun órgano de representación do conxunto da infancia chamado
a trasladar as opinións, necesidades e inquietudes da infancia á corporación municipal e
viceversa. Tendo en conta que as necesidades dos nenos e as nenas non sempre son as
mesmas (poden ter necesidades e intereses diferenciados, derivados das obrigacións,
responsabilidades e actividades que lles son asignadas nunha sociedade) os membros do
Consello deberán asegurar que as diferentes achegas dos nenos e nenas son valoradas e
tidas en conta á hora de facelas chegar ao goberno local.
8. Propoñer ao goberno local as medidas oportunas para garantir o benestar e o
desenvolvemento dos dereitos da infancia no ámbito local, prestando especial atención á
infancia máis vulnerable da localidade.
9. O Consello Local de Infancia e Adolescencia deberá contemplar e favorecer a igualdade
de oportunidades en todas as súas actividades.
10. Impulsar a colaboración con outras administracións públicas en materia de infancia e
con entidades que desenvolvan actividades neste ámbito
CAPÍTULO II
Composición, funcións e elección dos seus membros
Artigo 3. Composición do Consello Municipal de Infancia e Adolescencia.
1. O Consello de Infancia e Adolescencia de Vilalba terá a seguinte estrutura orgánica:
- A Presidencia do Consello, que será exercida polo/a Alcalde/sa, podendo delegar a súa
representación nun Concelleiro/a. No seu labor será asistido/a de maneira rotatoria por un/a
neno/a elixido/a de entre os membros do Consello.
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- A Secretaría, que será exercida por un técnico/a municipal que realice funcións en algún
departamento con programas de actuación coa Infancia e a Adolescencia. No seu labor
será asistido/a de maneira rotatoria por un/a neno/a elixido/a de entre os membros do
Consello
- As Vogalías do Consello, que estarán formadas por:
a)

Nenos, nenas e adolescentes en número non menor de quince nin maior de cincuenta,

con idades comprendidas entre oito e dezaseis anos ou en período de escolaridade
obrigatoria. Serán seleccionados polos distintos Centros Escolares.
b) A persoa concelleira delegada de Servizos Sociais.
c) Unha persoa representante de cada grupo municipal existente na Corporación.
Todas as persoas que integran o Consello terán dereito a voz e voto, a excepción da
secretaría e os adultos , que terán voz pero non voto.
A presidencia terá o voto de calidade.
2. O Consello poderá solicitar a participación e asesoramento de expertos cando así o
estime oportuno.
Artigo 4. Funcións
1. Son funcións da Presidencia:
· Representar o Consello e dirixir a súa actividade.
· Convocar as sesións ordinarias e extraordinarias do Consello e fixar a súa orde do día.
· Presidir as sesións, dirixir as deliberacións e dirimir as votacións en caso de empate co seu
voto de calidade.
· Convocar con voz, e sen voto, persoas expertas en temas a tratar na orde do día, de ser o
caso
· Garantir a participación de nenas e nenos no Consello
· Asinar as actas da sesións que se celebren.
· Velar polo cumprimento dos acordos adoptados no Consello
· Coordinar a relación entre o Consello e os órganos de goberno e xestión de Concello.
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· Exercer cantas outras funcións sexan inherentes ao seu labor de Presidencia do Consello,
ou aquelas que lle sexan encomendadas por este.
2. Son funcións da Secretaría:
· Facilitar ás persoas vogais toda información e asistencia técnica que fora precisa para o
mellor desenvolvemento das funcións a elas atribuídas.
· Asistir ás sesións do Consello, con voz pero sen voto.
· Efectuar a convocatoria das sesións do Consello por orde da Presidencia, así como as
citacións aos seus compoñentes, achegando a documentación necesaria.
· A Secretaría do Consello someterá a acta á aprobación deste na seguinte sesión que se
celebre. As actas serán públicas e estarán a disposición de todas as persoas que o requiran.
En todo caso as actas faranse públicas nun prazo non superior a quince días naturais
despois de celebrada a sesión. As actas serán publicadas no sitio web municipal e estarán a
disposición da cidadanía nos taboleiros de anuncios.
· Expedir certificacións dos ditames e acordos aprobados.
· Custodiar e remitir copia das actas.
· Calquera outra función inherente ao seu cargo.
2. Son funcións dos/as vocais:
. Asistir ás reunións do Consello e ás comisións que no seu seo puidesen formarse.
- Manifestar a súa opinión relativa aos asuntos tratados no Consello
- Preparar as reunións de Consello solicitando para iso a opinión do grupo en cuxo seo foi
elixido e do que será portavoz.
. Transmitir os debates e acordos do Consello aos seus compañeiros/as.
Artigo 5. Elección, renovación e suplencia dos membros do Consello de Infancia.
1. O/a Presidente/a e Secretario/a serán elexidos en función do seu cargo e posto
respectivamente.
2. Os/as vocais (nenos e nenas), serán elexidos democraticamente no seo do seu colexio
de maneira que se asegure unha distribución igualitaria entre nenos e nenas e certa
proporcionalidade das idades representadas. A elección dos demais vogais responderá ós
criterios internos de cada organismo ao que representan.
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3. A renovación dos membros do Consello producirase por baixas dos seus membros e
cada dous anos para aqueles que non optan á reelección.
No caso dos cargos políticos, será de catro anos coincidindo co mandato electoral salvo
que en ese período se revocara o seu cargo.
4. Cada representante terá un suplente elexido co mesmo procedemento que os titulares e
terá os mesmos dereitos cando substitúa á persoa titular.
CAPÍTULO III
Organización do Consello, réxime de reunións e acordos.
Artigo 6. Organización.
O Consello organízase en Pleno e Comisións e fixa a súa sede no edificio consistorial.
Artigo 7. O Pleno do Consello
O Pleno está formado por todos os membros do Consello. Poderán asistir ao Consello
previo requirimento e en función dos asuntos para tratar, outras persoas con voz pero sen
voto.
Artigo 8. Comisións
As Comisións son grupos de traballo asociados a un asunto de interese ou grupo de idade
determinado. Estarán dinamizadas por persoal técnico e as súas reunións fixaranas os
propios membros da Comisión.
Artigo 9. Réxime de reunións
1. O Pleno do Consello reunirase polo menos 2 veces ao ano, facendo coincidir o segundo
unha data aproximada ao 20 de novembro, Día Internacional da Infancia e a Adolescencia.
Os Plenos con carácter extraordinario serán convocados polo/a Presidente/a por iniciativa
propia, ou ben a pedimento dun terzo dos membros do Consello.
2. Para a constitución do Pleno requirirase a presenza de máis da metade dos seus
membros en primeira convocatoria. Se non asistise este mínimo de persoas, a sesión pode
celebrarse en segunda convocatoria quince minutos despois, sempre que estean presentes
presidente/a e secretario/a.
3. As reunións iniciaranse coa lectura da acta anterior.
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Artigo 10. Acordos
1. Con carácter xeral o Consello adoptará os acordos buscando o consenso, se este non
fose posible procederase á votación dos asuntos que así fose preciso, neste caso o acordo
tomarase por maioría simple (máis votos afirmativos que negativos).
2. Os adultos membros do Consello terán voz pero non voto, salvo o de Presidencia, que
terá voto de calidade.
3. As propostas e acordos do Consello serán remitidos aos Órganos de Goberno e a estudo
de Servizos Municipais a través da Alcaldía.
Así mesmo figurarán no taboleiro de anuncios dos centros escolares, do Concello e na
páxina web municipal.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
A modificación deste Regulamento, así como a disolución do Consello de Infancia e
Adolescencia, corresponde ao Pleno de Excmo. Concello de Vilalba.
DISPOSICIÓN FINAL
O presente Regulamento entrará en vigor no momento de ser aprobado polo Pleno
municipal e a súa posterior publicación no BOP da Provincia de Lugo.
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