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La responsabilitat en l’educació dels infants 
no és només de la família o l’escola. 
També és una responsabilitat social; 
de la mateixa manera que ho és l’obligació de protegir-los 
i respectar-los en els seus drets.

Cal destacar la importància que té la participació 
com a eina de tots els ciutadans i ciutadanes 
incloent-hi els més joves. 
És per això que és fonamental fomentar-la.

Per aquest motiu, el Pla de Mandat 2016-2019 
vol impulsar la participació dels infants com a ciutadans 
de ple dret, i crear el Consell de la Infància i Adolescència 
de Sabadell. L’objectiu del Consell és escoltar els infants 
i respectar les seves opinions.

Des de les Administracions Públiques s’han de promoure 
la participació social, individual i associativa dels infants 
i adolescents, com recullen diverses normatives i reglaments 
nacionals i internacionals. També des de l’àmbit local.

L’Ajuntament de Sabadell és “Municipi Aliat del Programa Ciutats 
Amigues de la Infància” d’UNICEF Espanya.
Compta amb el seu suport i col·laboració per desenvolupar, 
millorar i innovar en les polítiques d’infància i adolescència 
a la nostra ciutat.

El Consell d’Infants estarà format per infants i adolescents
del municipi, i només pels adults indispensables 
per coordinar-lo i dinamitzar-lo.

Què és?
És un espai on els infants  i adolescents exerceixen el seu dret 
a participar, expressen les seves idees i opinions, 
i proposen accions per transformar la ciutat.

L’Ajuntament escolta les propostes, i les tindrà en compte
en la mesura que cregui oportuna i li siguin possible.
El Consell dels Infants és un òrgan consultiu i de participació.
Els seus acords, informes i propostes no s’han de complir 
de forma obligatòria.

El Consell està vinculat a la Regidoria de Cicles de Vida 
de l’Ajuntament de Sabadell, o bé a qui correspongui 
la competència en l’àmbit d’infància i adolescència.

Per què es crea el Consell?

Per a què els infants i joves de la ciutat 
puguin participar en els assumptes de la ciutat 
i es tinguin en compte les seves opinions.

L’objectiu és incorporar als infants en la vida pública,
conèixer què pensen i què els interessa.
També perquè desenvolupin habilitats com l’empatia, 
el diàleg, l’esperit crític i la implicació i la participació 
en assumptes públics.
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Quines són les funcions del Consell?

Actuar com a òrgan consultiu de l’Ajuntament de Sabadell 
sobre temes relacionats amb la infància. 

Promoure que els infants i adolescents de Sabadell
participin en els assumptes de la ciutat.

Establir una forma de comunicació entre els joves 
i adolescents de la ciutat i l’Ajuntament.

Intervenir en el debat sobre els assumptes de la ciutat.

Elaborar propostes, crítiques i suggeriments.

Presentar informes, propostes i estudis sobre temes 
relacionats amb la infància i l’adolescència.

Definir i presentar a l’Ajuntament les propostes 
pel funcionament del Consell.

Promoure que els infants i els adolescents participin
en associacions.

Donar a conèixer els drets i deures dels infants 
sensibilitzar-ne a tota la ciutadania, fent que les persones 
adultes els reconeguin, valorin la seva opinió i la prenguin 
en consideració.

Explicar als adults el punt de vista dels infants 
sobre aspectes relacionats amb la ciutat.

Informar els infants i adolescents sobre  els seus drets
i sobre com els poden exercir.

Ensenyar els infants i adolescents a debatre de forma 
democràtica, a gestionar conflictes de forma dialogada, 
a arribar a un consens i a escoltar a l’altre.

Elaborar una memòria anual de les accions realitzades.

Avaluar i fer seguiment del Pla d’infància.

Com s’organitza?

Consell Plenari

7 Comissions de zona

Coordinadora de les Comissions de zona.

Dins el Consell hi trobem:

Consell Plenari

És l’òrgan més important, el que pren les decisions.
Està format per infants i adolescents de Sabadell 
amb el suport de persones dinamitzadores.

Es promou la participació paritària i la diversitat cultural, ètnica, 
funcional, etc.

El president/a: l’alcalde/essa o el membre 
de l’Ajuntament en qui delegui.

El vicepresident/a: el regidor/a d’infància
o en qui delegui.

Secretari/a: un tècnic/a de l’Ajuntament. 
Pot opinar però no pot votar.

Un màxim de 100 consellers o conselleres, 
d’entre 9 i 12 anys dels centres d’educació primària,
centres oberts, esplais i/o entitats amb seccions infantils, 
del municipi de Sabadell. (La franja d’edat es pot ampliar 
als 8-14 anys).

El Consell Plenari està format per:
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Comissions de zona 

Són grups de treball on estan representats infants 
i adolescents de la ciutat. 
Existeixen 7 Comissions de zona segons els districtes de la ciutat.

Cada Comissió de zona estarà formada per:

Un màxim de 14 Consellers i conselleres

Una persona dinamitzadora

Coordinadora de comissions de zona

S’encarrega de preparar les sessions plenàries 
i de coordinar el treball de les Comissions de zona.

La Coordinadora està formada per:

Un màxim de 21 consellers o conselleres, 
3 per cada Comissió de zona sempre que sigui possible.

Un mínim de 2 persones dinamitzadores

Com s’escullen i renoven els Consellers/es?

Els consellers/es s’escullen per sorteig. 
Cal autorització del pare/mare/tutor/a.

El càrrec de conseller/a dura 2 anys. 
Però els primers membres ho seran fins a setembre de 2019.

A partir d’aquesta data s’han de renovar la meitat dels membres, 
l’últim trimestre de l’any.

Es tindrà en compte el criteri de l’edat: els consellers/es de major 
edat es renoven segons el procés acordat.

Suplents

Durant el sorteig per escollir els/les consellers/es territorials 
també es sortejaran els suplents per cada districte.

Aquests suplents seran consellers/es, si els consellers/es titulars:

No acudeixen a les sessions del Consell sense justificació, 
més de 2 vegades.

Renuncien o es donen baixa de l’acta de conseller/a.

La suplència serà valida mentre duri el mandat del conseller/a 
substituït/da.
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Com es crea el Consell?

1 Sessions informatives 

Als Centres Escolars (Centres Educatius i d’educació especial), 
Esplais, Centres Oberts i altres centres d’educació no formal.

2 Candidatures

Els nens i nenes presenten la seva candidatura 
a través del centre educatiu, esplai, entitat o centre obert. 
Han d’aportar el full de compromís, l’autorització per les sortides 
durant les sessions del Consell Plenari, les Comissions 
i la Coordinadora i l’autorització sobre els drets d’imatge.

3  Sorteig de consellers/es

S’escull un màxim de 14 consellers/res de zona 
procurant que hi hagi diversitat. 
La resta formarà una llista de suplents.

4 Constitució del Consell

Es constitueixen les 7 Comissions de zona 
i del Consell dels Infants i adolescents.

5 Candidatures per a la Coordinadora

Dins de cada Comissió de zona els infants i adolescents 
que ho vulguin presenten candidatura per formar part 
de la Coordinadora de comissions de zona.

6 Constitució de la Coordinadora

Sorteig en cada Comissió de zona per escollir 
els/les Consellers/es que representaran cada districte 
a la Coordinadora de Comissions de zona.

Quan se sàpiguen tots els noms dels consellers i conselleres,
es constituirà el Consell en un acte al Plenari de l’Ajuntament.

Com s’organitza el Consell?

Sessions

El Consell Plenari es reuneix 2 cops a l’any 
en horari extraescolar. 
Les reunions duren entre 1 hora i mitja i 2 hores.v

La Comissions de zona es reuneix cada mes, excepte a l’agost, 
en horari extraescolar. 
Les reunions duren màxim 2 hores.

La Coordinadora de Comissions de zona es reuneix 
una vegada el trimestre, en horari extraescolar.
Les reunions duren entre 1 hora i mitja i 2 hores.

Comissions de treball

Es poden crear comissions de treball quan calgui, 
i es pot demanar l’assistència de tècnics/ques, regidors/es 
o persones d’interès.

Reglament de Règim Intern

Després de cada renovació del Consell, en la primera sessió 
s’elaborarà el Reglament de Règim Intern.
En aquest document es fixarà el dia de trobada, l’horari 
i altres qüestions, com les comissions de treball.

Encàrrecs anuals

Cada any es desenvoluparà com a mínim un projecte.
A la sessió de constitució s’escollirà la temàtica,
i es treballarà a les sessions de les Comissions de zona. 
L’Ajuntament es compromet a estudiar-ne les propostes 
i valorar-les. Si no les accepta, ha de justificar-ne el motiu 
al següent Plenari del Consell.

El Consell dels Infants pot treballar qualsevol temàtica, 
de qualsevol àmbit, que els nens i nenes de la ciutat 
considerin importants per al seu benestar.
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Tancament sessions

Per finalitzar les sessions del Consell de cada any 
els membres del Consell han de realitzar una memòria d’activitats i 
un document de propostes i accions.
Aquests documents s’han de lliurar a l’Ajuntament de Sabadell 
a través d’una Audiència Pública.

Presa de decisions

Les decisions del Consell, de les comissions de zona 
i de la Coordinadora de les comissions de zona 
s’han de prendre per consens. 
Si no hi ha acord, es decidirà per votacions. 
Cada nen o nena disposa d’un vot.

Bústia

La finalitat de les bústies és recollir opinions, propostes i qüestions 
que preocupin a la resta de nens i nenes de Sabadell.
Es definirà un sistema de recollida d’informació als espais 
on hi hagin infants.

Els consellers i conselleres han de gestionar les bústies 
i portar les propostes recollides a la Coordinadora de Comissions 
de zona. Les cartes o suggeriments sempre s’han de respondre.

Convocatòria de les sessions

El responsable amb les famílies dels consellers i conselleres, 
els ha d’informar per correu electrònic o postal
sobre les convocatòries de les sessions del Consell Plenari, 
a les Comissions de zona i a la Coordinadora de comissions 
de zona. 
A la convocatòria hi ha d’aparèixer l’ordre del dia, el dia, el lloc 
i l’hora de la reunió.

Famílies

Les famílies dels Consellers i Conselleres 
han d’estar sempre informades de les activitats: 
abans i després de les sessions. 

Seu

L’Ajuntament cedeix un espai estable per les sessions del Consell 
Plenari, de les Comissions de zona i de la Coordinadora 
de comissions de zona, adequat pels Infants i Adolescents.
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Com es finança el Consell?

Amb els pressupostos anuals de l’Ajuntament.
Inclouen una partida per les despeses de desplaçament, 
materials i de funcionament del Consell.

Membres CNIAC

Quan el Consell d’Infants i Adolescents de Sabadell 
funcioni i s’hagi consolidat, es decidirà el procediment 
per designar un representat al Consell Nacional d’Infància 
i Adolescència de Catalunya (CNIAC).

El CNIAC representa els interessos i els punts de vista dels infants i els 
adolescents de Catalunya. Està integrat per una Presidència, Vice-
presidència, Secretariat, Assemblea i Comissió Permanent.

Els membres del CNIAC els designen els Consells territorials 
d’infància i adolescència per un període de 2 anys.

El/la conseller/a que formi part del CNIAC 
seguirà com a conseller/a a la Comissió de zona 
i al Plenari del Consell Municipal dels Infants de Sabadell.

Normativa

Aquest Reglament l’ha d’aprovar el Ple de l’Ajuntament 
de Sabadell. 
Entrarà en vigor 15 després de publicar-se al Butlletí Oficial 
de la Província. Serà vàlid mentre no es modifiqui o s’anul·li.

Per qüestions no indicades en aquest reglament 
sobre al funcionament del Consell d’Infants, s’aplicarà: 

Les normes generals de funcionament dels òrgans 
de participació de l’Ajuntament de Sabadell 

La normativa dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència.

El Decret dels consells de participació territorial i nacional dels 
infants i els adolescents de Catalunya.




