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REGLAMENT DE CONSELL D’INFANTS DE LA VILA DE GIRONELLA 
 

Capítol I 
Disposicions generals 
 
Article 1 
Creació 
 
L’Ajuntament de Gironella crea el Consell d’Infants de la Vila, el qual s’adscriu de forma 
conjunta a la regidoria d’ensenyament i a la regidoria de govern obert del mateix 
Ajuntament de Gironella.  
 
Article 2 
Definició 
 
El Consell d’infants de Gironella és un òrgan de participació ciutadana format per nens 
i nenes d’entre 10 i 12 anys d’edat procedents dels centres d’educació primària de la 
Vila. Aquest és un espai on poden exercir el seu dret a expressar-se, a donar la seva 
opinió i formular propostes per traslladar-les al Plenari Municipal, amb l’objectiu 
principal de contribuir a la millora del municipi. 
 
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. 
 
Té un altre paraigües legal vinculat al Projecte Educatiu de Gironella, aprovant-se el 
compromís polític pel seu desenvolupament en sessió plenària municipal en data 
07/02/2012. 
 
Article 4 
Finalitat i objectius 
 
El Consell d’Infants de la Vila de Gironella té com a finalitat aconseguir que els nens i 
nenes del poble s’impliquin i siguin una part activa del seu municipi. Tot desenvolupant  
la seva capacitat d’anàlisi i, al mateix temps, la seva capacitat crítica per a realitzar les 
aportacions que considerin oportunes i rellevants. 
 
Els objectius generals són: 
 

• Crear una estructura adequada i vàlida per a la participació dels infants i que 
aquests en formin part de manera activa.  
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• Propiciar certa fluïdesa comunicativa entre el Consell d’Infants i l’ens local per 
tal de fomentar el treball col·lectiu i cooperatiu. 

• Introduir els valors democràtics en què es fonamenta el Consell d’Infants. 
• Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de participar en el 

desenvolupament i en la millora de la seva vila. 
• Donar a conèixer els drets dels infants. 

 
Article 5 
Àmbit d’actuació 
 
El consell d’infants pot treballar sobre qualsevol tema o àmbit que afecti al municipi i 
que els membres considerin rellevant o important pel bon funcionament de la vila de 
Gironella. Pot tractar-se d’algun tema que afecti directament o no al conjunt d’infants. 
No ha de ser en cap cas un espai de debat exclusiu o temàtic dels temes vinculats als 
propis centres educatius però a sí com es pot, per exemple, millorar en l’educació a 
nivell municipal. 
 
Capítol II 
Composició i funcions 
 
Article 6 
Composició 
 
El Consell d’Infants de Gironella està compost dels següents membres: 
 

1. El president o presidenta que serà l’alcalde/essa o electe de l’Ajuntament a qui 
delegui. 

2. El regidor/a d’ensenyament 
3. Onze representants sorgits dels tres centres d’educació primària del municipi. 
4. Un tècnic/a municipal. 

 
El tècnic municipal exercirà les funcions de secretari/a, formant part del Consell amb 
veu, però no amb vot. S’incorporaran també per col·laborar amb el debat, la 
moderació i la incentivació de la participació en els mateixos dels equips directius dels 
centres de primària (màxim 2 persones) o aquells representants dels mestres a qui 
vulguin delegar.  
 
Article 7 
Elecció i constitució del Consell 
 

- L’elecció dels Consellers/eres es farà a les aules dels centres de primària 
corresponents. 
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- L’elecció es durà a terme de forma democràtica. 
- El Consell es constituirà una vegades les escoles hagin escollit i fet arribar a 

l’Ajuntament els noms de tots els membres elegits i que acabaran 
confeccionant el Consell d’Infants. 

 
Article 8 
Durada del mandat 
 
El mandat dels representants dels Ajuntaments serà de quatre anys, coincidit amb el 
mandat municipal.  
 
La durada dels representants de les escoles serà de dos anys. Al començament de cada 
curs es renovarà el 50% dels Consellers/eres. S’incorporaran els alumnes que comencin 
cinquè de primària, tot coincidint amb la marxa dels alumnes de sisè de primària. 
 
Article 9 
Funcions del Consell d’Infants 
 

- Indagar i recollir informació de la realitat del municipi i dels seus habitants, des 
d’on participaran detectant i descobrint aspectes que cal millorar o 
transformar. 

- Observar la realitat amb una mirada crítica i compromesa que els porti a 
discernir entre els punts forts i febles del municipi, entre allò que és satisfactori 
i allò que pot suposar un risc per els habitants. 

- Transmetre i comunicar les seves opinions i propostes. 
- Expressar els interessos de tots els nens i nenes del municipi. 
- Ser informat del tràmit de les seves propostes i de les actuacions de 

l’Ajuntament envers les seves demandes. 
- Traslladar les experiències del membres més antics als de nova incorporació. 
- Establir mecanismes de comunicació escola-Ajuntament. 

 
Article 10 
Funcions de l’equip tècnic del Consell d’Infants 
 

- Construir un grup d’infants que estigui disposat i interessat a formar part d’un 
equip de treball sobre qüestions de la seva ciutat. 

- Els polítics han d’escoltar i tenir en compte les propostes que elabora el 
Consell. 

- Dotar de mitjans als infants perquè puguin mirar-se el seu municipi amb ulls 
crítics. 

- Oferir un espai per trobar-se i poder tenir el material necessari per treballar. 
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- Establir una periodicitat de reunions per treballar tots els temes. 
 
Article 11 
Responsabilitat del càrrec 
 
Ser conseller/a implica: compromís. En qualsevol dels següents casos que ara es 
detallaran, el conseller/a podrà ser donat de baixa del càrrec:  
- La manca de responsabilitat envers la feina del Consell. No comprometre’s amb la 
feina a fer de manera reiterada constitueix una manca de respecte cap a la resta de 
consellers/es i cap al Consell en si.  
- La mala actitud tant en les sessions del Consell com al centre educatiu en horari 
escolar. Els dinamitzadors i els Equips Directius dels centres participants podran 
demanar la baixa d’un/a conseller/a a la Regidoria d’Ensenyament. 
 
Article 12 
Finançament 
 
Els pressupostos anuals contemplaran una partida dedicada al Consell d’Infants, per tal 
que les despeses que se’n derivin d’aquest òrgan estiguin cobertes, sota la gestió de la 
Regidoria d’Ensenyament. 
 
Capítol III 
Règim de sessions i convocatòria 
 
Article 13 
Periodicitat de les sessions 
 
Es celebraran sessions plenàries un mínim de dues vegades l’any, i de forma 
extraordinària sempre que es cregui convenient. Les sessions es faran fora de l’horari 
escolar i seran de caràcter públic. Amb caràcter general, hi haurà una sessió 
constitutiva a l’inici del curs escolar i una altra abans de finalitzar el curs escolar. 
 
Article 14 
Convocatòria de les sessions 
 
Tots els representants del Consell d’Infants rebran la convocatòria del Ple al seu 
domicili amb l’ordre del dia i l’acta de la sessió anterior. Les sessions plenàries se 
celebraran a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Gironella. 
 
Article 15 
 
El tutor de cada aula de cicle superior de primària o un tècnic de l’Ajuntament, faran la 
primera presentació del significat de Consell d’Infants i del que suposa ser conseller del 
mateix. Així mateix hi haurà una implicació directa a nivell del propi ajuntament de 
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Gironella en fer les funcions d’informació, difusió i assessorament a tots els qui formin 
part del Consell d’Infants de la Vila de Gironella. 
 
Article 16 
 
Les propostes aportades pels infants de cada centre escolar, seran el punt de partida 
per escollir el tema a tractar durant el curs. 
 
Article 17 
 
En la primera sessió de trobada es farà la Constitució del Consell d’Infants anual i 
quedarà establert el calendari de les sessions ordinàries de treball. 
 
Article 18 
 
Els Consellers/eres prendran nota de totes les informacions hagin de traspassar als 
infants als centres escolars. 
 
Article 19 
 
Els Consellers en el seu segon any, han de fer 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’incorporen com  Consellers/eres. 
 
 
 
 


