
REGLAMENT PER LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D’INFANTS DE CABRILS 

Objecte i finalitats 

Article 1 

El Consell d‟Infants és un òrgan de participació, consulta i assessorament de l‟Alcalde i 
del Govern Municipal sobre qüestions d‟interès general pel municipi, entenent que el 
municipi és un espai on es fomenten i arrelen costums i hàbits. 

Article 2 

El Consell d‟Infants té la seva seu a l‟Escola pública l‟Olivera, Av. Sta. Elena núm. 76-
80, d‟aquest municipi. 

Article 3 

Les finalitats del Consell d‟Infants són les que tot seguit s‟assenyalen: 

Desenvolupar una major sensibilitat cap a la relació entre ciutat i infant. 
Assumir la dimensió de nen/a com a prototipus del ciutadà en la convicció que pensar 
el municipi també en funció de les seves necessitats i els seus drets és una forma de 
repensar el municipi per a les persones. 
Projectar i experimentar solucions tenint en compte els infants amb el ple dret de 
ciutadania, entès com a dret a viure i utilitzar el poble. 
Fer possible el debat i la participació dels infants en la vida de la seva ciutat.  

Composició i funcionament 

Article 4 

El Consell està format per nens i nenes escollits per l‟alumnat de l‟escola, amb un 
màxim de 8 (vuit) membres, 2 (dos) per aula. 

Article 5 

El Consell d‟infants tindrà una composició representativa de nens i nenes. 

Article 6 

La participació en el programa implica la realització d‟uns tallers on es treballen els 
drets dels infants i, concretament, els drets cívics establerts a la Convenció dels Drets 
dels Infants de 1989 en els seus articles del 12 al 16 (llibertat de pensament, 
d‟expressió, d‟associació i participació en la pròpia comunitat...)  

Article 7 

El/les representants en el Consell d‟Infants seran escollides pels alumnes del seu grup. 

Article 8 

El càrrec de representant té una durada màxima de dos anys. S‟inicia a 5è de primària 
i continua a 6è de primària. Cada any es renovarà el 50% dels membres que formen el 
Consell per tal de garantir la continuïtat del procés.  
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Article 9  
 
Els representants seran els receptors de les demandes i propostes del seu grup, les 
quals seran debatudes en el ple del consell. Es donarà trasllat al grup de les 
conclusions acordades pel Consell. 
 
Article 10 
 
El Consell d‟Infants elaborarà propostes que farà arribar a l‟alcaldia i es donarà trasllat 
als regidors i als tècnics, si s‟escau, i siguin aprovades per l‟òrgan competent.  
 
Article 11 
 
L‟Alcalde o en qui delegui, un cop ultimada la tramitació dels expedients, donarà 
resposta escrita a les qüestions plantejades pel Consell. Tanmateix, l‟Ajuntament 
informarà i consultarà el Consell d‟Infants en tots els temes que tinguin relació directa 
o indirecta amb infància o aquells que es cregui que la visió de nen/a pugui tenir una 
aportació qualitativa, alhora que escoltarà i considerarà les aportacions i demandes del 
Consell.  
 
Article 12 
 
L‟Ajuntament es compromet a demanar la col·laboració del Consell d‟Infants, com a 
mínim en el desenvolupament de dos projectes o assumptes específics, a l‟any, i a dur 
a terme, com a mínim, una de les seves propostes. 
 
Article 13 
 
Un cop l‟any, com a mínim, o dos com a màxim, es farà una audiència pública amb la 
totalitat del consistori i els membres del Consell d‟Infants, en què es presentarà el 
treball anual del Consell i on s‟exposaran els compromisos presos del Govern de 
l‟Ajuntament.  
 
Article 14 
 
Sempre que es consideri necessari podran ser convocats a les reunions, amb veu però 
sense vot, tècnics o persones especialistes per tractar de qüestions puntuals o per 
efectuar estudis específics.  
 
Article 15 
 
El Consell d‟Infants es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al mes, fora de 
l‟horari escolar, i amb caràcter extraordinari sempre que el convoqui l‟Alcalde. 
 
Article 16 
 
Inicialment s‟assignaran les tasques de coordinació i dinamització del Consell d‟Infants 
de Cabrils a la regidora d‟Ensenyament. 
 
Article 17 
 
El Consell d‟Infants elaborarà el seu Reglament de Règim Intern, en el qual, entre 
altres, s‟hauran de preveure les qüestions següents:  
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a) Reunions ordinàries i extraordinàries del Consell. 
 

b) Estructuració operativa del Consell a efectes del seu funcionament: sessió 
plenària, comissions de treball i establint-ne la composició i funcions. 

 
c) Supòsits en què el Consell d‟infants podrà sol·licitar l‟assistència a les seves 

reunions de persones de reconeguda vàlua i coneixement, amb veu però sense 
vot. 

 
d) Pla d‟actuació per a la realització de les convocatòries a les seves reunions, 

així com de publicació d‟estudis, acords i informes. 
 

e) Previsions per a la confecció de la memòria anual d‟activitats. 
 
Disposició Final 
 
El present Reglament entrarà en vigor als quinze dies d‟haver estat publicat l‟aprovació 
definitiva, en el Butlletí Oficial de la Província.    
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