
Consell de participació 
dels infants i adolescents 

de Sabadell 

Què és?
És un espai on els infants  i adolescents 
podeu expressar les vostres idees i opinions, 
i proposar accions per transformar la ciutat.

L’Ajuntament les escoltarà i les tindrà en compte.

Què fa?
Durant les reunions del Consell s’escull un tema a tractar, 
i es treballa durant l’any.

També dona a conèixer els drets dels infants.
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Vols formar part 
del Consell?
Els consellers/es s’escullen per sorteig, 
entre les persones que s’hi apuntin.
Cal que el teu pare, mare o tutor t’autoritzin.
Durant el sorteig també s’enumeren els consellers/es suplents.

Si surts escollit, hauràs de participar al Consell Plenari 
2 cops l’any, i assistir a les reunions 
de la teva Comissió de zona 1 cop al mes.

Cada Comissió de zona escull per sorteig 
els 3 consellers/es que formaran part 
de la  Coordinadora de comissions de zona.

El càrrec de conseller/a dura 2 anys. 

Vols ser Conseller/a?
1 Estigues atent/a a les sessions informatives 

al teu centre (escola, entitat, esplai, club, etc.)

2 Presenta la teva candidatura 
a través del teu  centre.
Informa’t dels documents que hauràs d’adjuntar.

3 Assisteix al sorteig de consellers/es 
o consulta’n el resultat.

Quan se sàpiguen tots els noms dels consellers
 i conselleres, es constituirà el Consell en un acte públic.

Com s’organitza?
Dins el Consell hi trobem 3 òrgans:
A cada òrgan hi participen infants, adolescents
i persones dinamitzadores

1. Consell Plenari 
És l’òrgan més important, el que pren les decisions.

Està format per un màxim de 100 infants i adolescents 
de Sabadell d’entre 9 i 12 anys, 

Es reuneix 2 cops l’any.

2. Comissions de zona 
N’existeixen 7, segons els districtes de la ciutat.

Cada Comissió de zona està formada per:
 Un màxim de 14 consellers i conselleres
 
Es reuneixen un cop al mes.

3. Coordinadora de comissions de zona 
S’encarrega de preparar les sessions i coordinar el treball 
de les Comissions de zona. 
Si en vols formar part, has de presentar la teva candidatura
a la teva comissió de zona.

La Coordinadora està formada per:
 Un màxim de 21 consellers o conselleres, 
 3 per cada Comissió de zona
 
Es reuneix 4 cops l’any.

Quan i on es reuneixen?
Les reunions dels 3 òrgans:

 Es realitzen en horari extraescolar.
 Tenen una durada d’entre 1:30 i 2 hores.
 Es realitzen en un equipament municipal 
 proper  (biblioteca, centre cívic, etc.)

Els teus pares rebran la informació de les sessions 
i les activitats per correu electrònic o postal.

COM S’ORGANITZA EL CONSELL?
CONSELL PLENARI

Format per 100 infants
Es reuneix 2 cops l’any

COMISSIONS DE ZONA
Els 100 infants es divideixen 
en 7 Comissions de zona
Es reuneixen 1 vegada al mes

14 infants x 7 zones

COORDINADORA
Formada per 21 infants, 
3 de cada zona
Es reuneix 4 cops l’any
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