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REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D’INFANTS DE SANT FRUITÓS DE BAGES

Disposicions generals
Article 1. Creació
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages crea el Consell d’Infants, que s’adscriu a la regidoria
d’ensenyament, com a òrgan de participació sobre qüestions d’interès general del municipi.
Article 2. Definició
El Consell d’Infants de Sant Fruitós de Bages és un òrgan de participació de les nenes i
nens d’entre 9 i 12 anys del municipi. Un espai on poden exercir, com a ciutadans que són,
el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al
Plenari Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a millorar el seu poble.
Article 3. Fonaments
La creació del Consell d’Infants es fonamenta en la Convenció sobre els Drets dels Infants
aprovada per les Nacions Unides l’any 1989 i en les iniciatives constitucionals i
autonòmiques reguladores dels drets de la infància.
Article 4. Objectius
1. Crear una estructura vàlida i estable de participació dels infants i de comunicació entre
aquests i les autoritats polítiques municipals.
2. Fomentar el treball col·lectiu en pro d’un bé comú.
3. Desenvolupar estratègies per treballar la democràcia participativa.
4. Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de manifestar, expressar i decidir
aspectes d’interès del seu municipi, apropant-los així a la cultura democràtica i de
participació.
5. Aconseguir que les persones adultes reconeguin els drets dels infants, valorin la seva
opinió i la prenguin en consideració.
Composició i funcionament
Article 5. Composició
El Consell d’Infants de Sant Fruitós de Bages està compost dels següents membres:
1. El president o presidenta que serà l’alcalde/essa o el membre de l’Ajuntament en qui
delegui.
2. El regidor o regidora d’ensenyament.
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3. Dos representants per aula de cada centre educatiu que cursin 5è i 6è de primària.
4. Dos representants de l’Aula socioeducativa de l’edat corresponent (5è i 6è).
5. Dos tècnics/ques municipals, que exerciran les funcions de secretari/a i dinamitzador/a,
formant part del Consell amb veu, però sense vot.
Article 6. Elecció i constitució del Consell
Els/les representants en el Consell Municipal d’Infants seran escollits/des
democràticament, a través d’un procés electoral, per l’alumnat de cadascuna de les aules
i cursos en el cas dels centres d’educació primària i pel grup d’infants usuaris en el cas de
l’Aula socioeducativa.
La constitució del Consell serà formada un cop es disposi dels noms de tots els consellers
i conselleres.
Article 7. Durada del mandat
El càrrec de conseller/a té una durada de 2 anys, llevat baixa voluntària o bé per manca
d'assistència sense justificar.
Cada any es renovarà el 50% dels representants. Es renovarà l’alumnat de 5è de primària
coincidint amb la baixa dels infants que finalitzin 6è de primària.
Article 8. Funcions del Consell d’Infants
- Fer un recull de les necessitats i les demandes dels infants de la poble i comunicar-ho a
l’Ajuntament.
- Crear comissions de treball sempre que es cregui oportú.
- Crear propostes i solucions per la millora de la ciutat.
- Consensuar qualsevol tema tractat en les comissions o sessions de treball.
- Elevar els consensos al Plenari del Consell d’Infants municipal.
- Ser informat del tràmit de les seves propostes i de les actuacions de l’Ajuntament envers
les seves demandes.
- Establir mecanismes de coordinació escola- Ajuntament.
- Fer un municipi adaptat a les necessitats dels infants i adolescents.
- Descobrir el funcionament de les institucions democràtiques, i en especial, de
l’Ajuntament.
- Compartir amb les escoles el procés de treball del Consell.
- Participar en propostes que es fan des de l’Ajuntament.
- Participar en actes públics i de la ciutat.
- Conèixer què fan els altres consells d’infants.
- Participar, si així es decideix, al Consell d’Infants del Bages.
- Participar en la xarxa de participació infantil de la Diputació de Barcelona, el Consell
comarcal del Bages i altres xarxes o institucions de participació infantil (podrien ser
CNIAC, CAI, Ciutats Educadores, etc.).
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Article 9. Funcions de l’equip tècnic del Consell d’Infants
- Treballar amb els infants i adolescents la seva capacitat d’opinió i presa de decisions.
- Vetllar pel compliment de les responsabilitats de tots els membres del Consell.
- Dinamitzar les sessions del Consell.
- Recollir les propostes dels infants, estudiar-les per tal de fer-les viables i a no ser
possible poder argumentar-les.
Article 10. Metodologia
Els i les representants seran els i les receptors/es de les demandes i propostes del seu
grup-classe, grup d’edat d’infants en el cas de l’Aula, Ajuntament, altres xarxes de
participació, ... les quals seran canalitzades a través del sistema que es decideixi i es
comuniqui. Les propostes i demandes que es rebin seran debatudes en el ple del Consell.
Es donarà trasllat de les conclusions acordades pel Consell a través dels mitjans que es
decideixi a tots els grups/organismes implicats.
A les trobades de treball del Consell s’utilitzaran dinàmiques participatives per garantir la
implicació de totes i tots els membres.

Regim de sessions i convocatòria
Article 11. Periodicitat de les sessions
Es celebraran sessions Plenàries un mínim de dues vegades l’any, i de forma extraordinària
sempre que es cregui necessari.
Les sessions es faran fora de l’horari escolar i seran de caràcter públic.
Es celebraran sessions de treball o informatives una vegada al mes. Si fos necessari reunirse més vegades, s’acordaria amb tots els representants del Consell d’Infants.
Totes les sessions es portaran a terme en període lectiu. Quan, excepcionalment es facin
fora d’aquest període, seran sessions de caràcter voluntari amb els i les representants que
puguin assistir-hi.
Article 12. Convocatòria de les sessions
Tots els membres del Consell d’Infants i Adolescents rebran la convocatòria de les sessions
per correu electrònic personal i al seu centre escolar amb l’ordre del dia i l’acta de la sessió
anterior el dilluns de la setmana de la sessió.
Les sessions plenàries es faran a la sala de plens de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Les sessions plenàries seran convocades per la presidència amb un mínim de tres dies
d’antelació.
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Article 13. Sessió constitutiva
Cada any, en la sessió constitutiva del Consell Municipal d’Infants s’hauran de preveure les
següents qüestions:
a) Nomenament dels i les consellers/es del curs vigent i comiat dels consellers/es del curs
passat.
b) Elaboració del calendari de les sessions de treball del Consell.
c) Estructuració operativa del Consell a efectes del seu funcionament: sessió plenària,
definició de temes a treballar i de la forma com es farà: comissions de treball, debats,…
d) Pla d’actuació del procés a seguir per tractar les propostes fetes pels infants.
Article 14. Informació
Els consellers i conselleres hauran de prendre nota de totes les informacions que hagin de
traspassar als infants dels seu grup-classe.
Tota la documentació i informació realitzada pel Consell d’Infants estarà disponible per a
tothom a través del mitjà electrònic que es decideixi, que serà informat pertinentment a la
ciutadania.
Els Consellers/es en el seu segon any, han de fer el traspàs d’informació sobre la situació
del Consell d’Infants en aquells moments i les propostes pendents de realitzar o treballar
als nous membres que s’incorporin com a Consellers/es.
Article 15. Modificació del Reglament
L’Ajuntament i el Consell d’Infants podran proposar la modificació del reglament si es
considera que en pot millorar el funcionament.
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