
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENT CONSELL D’INFANTS 
DE TIANA 

 

  



 

 2 

 

ÍNDEX 
 

 

I. PREÀMBUL ................................................................................................................................. 3 
 
II. DEFINCIÓ .................................................................................................................................... 5 
 

III. OBJECTIUS ............................................................................................................................ 5 

 

IV. COMPOSICIÓ........................................................................................................................ 6 
 

V. ORGANITZACIÓ ....................................................................................................................... 7 
 

VI. FINANÇAMENT .................................................................................................................... 9 
 

VII. EXPECTATIVES DE CONTINUITAT ......................................................................... 9 
 

VIII. RELACIÓ AJUNTAMENT-CONSELL D’INFANTS .............................................. 9 
 

IX. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL.................................................................................... 9 
 

X. RELACIÓ AJUNTAMENT-CONSELL DELS INFANTS ....................................... 10 
 

XI. ANNEX 1: PROCÉS ELECTORAL ........................................................................... 11 

 

  



 

 3 

I. PREÀMBUL 

 

La creació del Consell dels Infants neix de l’interès de l’Ajuntament de Tiana per obrir un 

espai de participació infantil per als ciutadans més joves del nostre poble. 

L’objectiu és incorporar-los en la vida pública a través de la seva mirada, coneixent què 

pensen i descobrint què allò que els amoïna. Volem que els infants de la vila desenvolupin 

diferents habilitats com l’empatia, el diàleg, l’esperit crític, la capacitat de participació en els 

assumptes públics... 

La Convenció sobre els Drets de l’Infant1 és el primer document formal que reconeix els 

infants com a ciutadans del present amb drets, d’entre els quals en destaquem aquells 

relacionats amb la participació: 

- el dret d’opinió (article 12) 

- la llibertat d’expressió (article 13) 

- la llibertat de pensament, de consciència i de religió (article 14) 

- la llibertat d’associació (article 15) 

- la protecció de la vida privada (article 16) 

- el dret a una informació adequada (article 17) 

Així doncs,  aquests drets d’obligat compliment han de ser respectats per tota la societat en 

general: família, escola, poders públics i els propis infants. La promoció d’aquests drets es 

durà a terme a través de la col·laboració i implicació d’aquests quatre àmbits en el Consell 

dels Infants de Tiana. 

Per tant, desenvoluparem conjuntament el valor de la responsabilitat dins la comunitat 

mitjançant la realitat i la pròpia experiència dels nostres infants, acompanyats del 

compromís estable dels nostres responsables polítics en tant que donaran resposta i 

executaran tot allò que tinguin capacitat per realitzar.  

En definitiva, es tracta que els nostres infants experimentin una ciutadania real des dels 

seus espais de participació. 

                                                        

1La Convenció sobre els Drets dels Infants fou aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 
1989. Somàlia i els Estats Units d’Amèrica són els únics països que encara no han signat la Convenció. 
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La creació dels Consells dels Infants arreu del territori s’inspira en gran mesura en les idees 

i el model de participació  desenvolupats per en Francesco Tonucci, autor del llibre La ciutat 

dels infants , en el qual explica l’experiència que ell mateix va dur a terme a la seva ciutat 

natal Fano (Itàlia). Al web del projecte trobem aquesta explicació del projecte2:  

“el projecte ha tingut des del principi una motivació política: treballar per una nova 

filosofia de govern local assumint els nens i nenes com a paràmetres i com a garants 

de les necessitats de tots els ciutadans. No es tracta d’un major esforç en l’augment 

dels recursos i serveis a favor de la infància (...), que els nens i nenes puguin viure una 

experiència com a ciutadans, autònoms i participatius”3 

Constituir el Consell dels Infants a Tiana és aprofundir en aquets compromís polític i social, 

és construir una ciutat democràtica. 

  

                                                        
2http://www.lacittadeibambini.org 

3Fragmentextret del web www.lacittàdeibambini.orgversió en italià. 

http://www.lacittàdeibambini.org/
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I. DEFINICIÓ 

 

Article 1  

El Consell d’Infants és un òrgan de participació (article 24 del Reglament Municipal de 

Participació Ciutadana) que  permet que els infants col·laborin activament en la construcció, 

desenvolupament i millora del poble de Tiana, tot aportant el seu punt de vista i propostes 

o accions amb voluntat transformadora. 

Article 2  

El Consell d’Infants té la seva seu a la Plaça de la Vila, número 1. Tot i que les sessions es 

poden desenvolupar en el sí de les escoles que hi participen. 

Article 3  

El Consell d’Infants de Tiana és un òrgan constituït i reconegut dins del Departament 

d’Educació de l’Ajuntament de Tiana. 

 

I. OBJECTIUS 

 

Article 4  

L’establiment del Consell d’Infants a Tiana té una vessant educativa per als nens i nenes de 

la vila, i constitueix una millora del poble amb la inclusió dels infants en els assumptes 

públics. Aquest Consell tindrà els següents objectius: 

- Potenciar i dinamitzar la participació dels infants en la vida de la ciutat. 

- Fomentar la participació promovent un escenari que esdevingui educatiu a la vegada 

que participatiu. 

- Promoció de la Convenció sobre els Drets dels Infants, sobretot aquells vinculats a la 

participació. 

- Enfortir els vincles entre escola i ajuntament potenciant la col·laboració entre ambdues 

institucions. 

- Donar valor a la veu dels infants i donar a conèixer als adults la seva visió de les coses 

en temes no només infantils. 
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- Fomentar la vessant participativa de l’Ajuntament i dels centres educatius a través del 

Consell. 

- Fer dels infants subjectes actius de la nostra societat tot creant un mecanisme estable i 

vàlid de participació i comunicació entre infants i càrrecs electes. 

 

I. COMPOSICIÓ 

 

Article 5  

Els representants que formaran el Consell d’Infants seran escollits d’entre l’alumnat dels 

centres escolars de Tiana. El Consell d’Infants comptarà amb la presència d’una persona que 

dinamitzarà les sessions. 

Article 6  

Els nens i nenes de Tiana podran esdevenir consellers/es principalment si són alumnes de 

5è i 6è de Primària de l’Escola Lola Anglada i de l’Escola Tiziana  i de 1r d’ESO de l’Institut 

Tiana. 

Article 7  

Cada classe tindrà dos representants i per curs hi haurà un suplent.  

El mètode d’elecció serà doble:  

- Un representant serà escollit democràticament amb les votacions dels seus 

companys, però haurà d’haver manifestat la voluntat de ser electe. 

-  Mentre que l’altre representant serà escollit per sorteig d’entre tots els 

candidats no electes. D’aquesta manera es garanteix la igualtat d’oportunitats. 

Els/les guanyadors/es seran el candidat que obtingui més vots dels seus companys, i aquell 

que sigui escollit per sorteig. 

El suplent serà el candidat  que hagi quedat segon en les eleccions, és a dir, segon en nombre 

total de vots. 

Article 8  

Es garantirà la paritat entre consellers i conselleres. 

Article 9  
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Durant els primers anys de funcionament del Consell,  la durada del càrrec serà definida 

amb l’objectiu de donar cabuda a un major nombre d’infants. 

Article 10  

La renovació es durà a terme durant el primer trimestre de cada curs escolar. 

 

Article 11  

Els consellers i les conselleres que no assisteixin amb regularitat a les sessions de treball 

i/o comuniquin la seva absència per algun motiu,  seran causa de baixa. Els dinamitzadors 

del Consell comunicaran aquests fets a la Regidoria d’Educació i se’ls enviarà un comunicat 

informant de la seva baixa. 

I. RESPONSABILITAT DEL CÀRREC 
 

Article 12  

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 ala Regidoria d’Educació. 

 

 

I. ORGANITZACIÓ 

 

Article 13  

Les sessions del Consell d’Infants es realitzaran mensualment durant el període del curs 

escolar, en horari extraescolar i en reunions d’una durada que oscil·larà entre una hora i 

mitja i les dues hores.  Si s’escau, es podran realitzar sessions extraordinàries. 

Article 14  



 

 8 

Es podran crear comissions de treball en el sí del Consell quan calgui, alhora que es podrà 

convocar tècnics/ques, regidors/es o persones d’interès quan es cregui necessari. 

Article 15  

Després de cada renovació del Consell, en la primera sessió s’elaborarà el Reglament de 

Règim Intern en què es fixarà el dia de trobada, l’horari i altre qüestions de caire formal.  

Article 16  

Cada any el Consell d’Infants desenvoluparà tasques per dur a terme un projecte concret. 

Article 17  

Per finalitzar les sessions del Consell de cada curs escolar caldrà realitzar, per part dels 

membres del Consell, una memòria d’activitats que es lliurarà a l’Ajuntament de Tiana a 

través d’una Audiència Pública. 

Article 18  

Les decisions en el sí del Consell s’hauran de prendre per consens. En cas que el desacord 

sigui insalvable, es decidirà per votacions. Cada nen o nena disposa d’un vot. 

Article 19  

En els centres escolars dels infants que participin en el Consell, hi haurà una bústia de 

suggeriments. La finalitat de la bústia és recollir opinions, propostes i qüestions que 

preocupin a la resta de nens i nenes de Tiana. 

Són els propis consellers i conselleres els encarregats de buidar la bústia i dur en el sí del 

Consell les propostes de la resta d’infants. Sempre s’ha de donar resposta a les cartes o 

suggeriments rebudes. 

Article 20  

El Consell d’Infants pot rebre encàrrecs concrets de l’Ajuntament. 

  



 

 9 

I. FINANÇAMENT 

 

Article 21  

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’Educació. 

 

I. EXPECTATIVES DE CONTINUITAT 

 

Article 22  

El Consell d’Infants es constitueix a Tiana com a òrgan de participació ciutadana (Capítol III, 

Òrgans de Participació del Reglament Municipal de Participació Ciutadana) i  amb la 

voluntat que perduri en el temps.  

 

I. RELACIÓ AJUNTAMENT-CONSELL 

D’INFANTS 

 

Article 23  

El Consell és un òrgan consultiu de l’Ajuntament, per tant, podrà demanar col·laboració 

sempre que ho consideri escaient. 

Article 24  

El Consell d’Infants realitzarà una Audiència Pública en acabar les sessions de treball. 

L’Ajuntament escoltarà i donarà resposta a les propostes i demandes dels consellers i 

conselleres. 

 

 

I. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL 
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Article 25  

La Constitució del Consell d’Infants tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Tiana. 

Article 26  

L’Alcalde/essa o el Regidor/a d’Educació nomenarà cadascun dels consellers i conselleres 

que formaran part del Consell d’Infants. 

Article 27  

Es farà difusió de la tasca i les activitats que dugui a terme el Consell a través dels mitjans 

de comunicació locals. 

 

I. RELACIÓ AJUNTAMENT-CONSELL DELS 
INFANTS 

 

Article 28  

L’Ajuntament pot demanar, si ho considera oportú, col·laboració al Consell en aquells 

assumptes públics que estiguin relacionats amb la infància. 

Article 29  

L’Ajuntament escoltarà i tindrà en consideració les propostes del Consell dels Infants en una 

Audiència Pública anual, que es desenvoluparà a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Tiana. 

Article 30  

L’Alcalde/essa, el Regidor d’Educació o en qui es delegui donarà resposta a les qüestions 

plantejades pel Consell, ja sigui personalment o per escrit. 
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I. ANNEX 1: PROCÉS ELECTORAL 

 

Calendari del procés 

El calendari del procés de renovació del Consell s’establirà durant la segona quinzena del 

setembre, un cop iniciat el curs escolar.  

 

Qui podrà ser candidat? 

Podran ser candidats tots els infants de Tiana, però principalment seran escollits d’entre 

l’alumnat de 5è, 6è de Primària i de 1r d’ESO dels centres escolars de Tiana. En el cas que 

algun dels consellers/es elegits amb anterioritat volgués renunciar al seu càrrec ho ha de 

manifestar abans del procés electoral. Per aquesta raó es parlarà amb tots els consellers i 

conselleres abans d’iniciar el procés de renovació per tal de saber la seva voluntat de 

continuïtat. 

 

Presentació de les candidatures 

La Regidoria d’Educació de la qual depèn el Consell juntament amb els dinamitzadors  

facilitaran als equips directius dels centres els impresos per a que els alumnes puguin 

presentar les seves candidatures. Aquestes, degudament complimentades es presentaran a 

consergeria del centre docent. 

Les candidatures podran ser per dues modalitats de selecció: elecció o sorteig. 

 

Credencial dels candidats/es 

Els/les alumnes que presentin candidatura per eleccions rebran la credencial de candidat 

sempre i quan compleixin els requisits i hagin presentat l’imprès corresponent en el termini 

establert. 

 

Campanya electoral 

Durant els tres dies anteriors a la jornada d’Eleccions, els candidats/es es podran donar a 

conèixer a la resta de companys per tal que els escullin com a representants al Consell dels 

Infants.  
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En els dies de campanya caldrà que els candidats respectin les normes de comportament 

establertes pel període de la campanya electoral. Aquestes normes són les següents: 

1. L’acreditació de candidat i candidata és personal i intransferible. 

2. Només es podrà portar l'acreditació de candidat i candidata durant els dies 

establerts per difondre la pròpia candidatura. 

3. La campanya s’entén com les activitats i les explicacions que fan els candidats i 

candidates a fi d’aconseguir que siguin votats per la resta d’alumnat del centre. 

4. Es poden donar a conèixer les idees i propostes de cada candidat i candidata a la 

resta de companys de cicle. 

5. No es pot fer campanya en horari de classe. Només es permès al pati, al menjador 

i/o canvis de classe. 

6. Per fer campanya cal estar acreditats, i només és vàlida la credencial oficial. 

7. Es podrà fer campanya, sempre respectant i escoltant la resta de candidats i 

candidates, ells i elles també s’han d’expressar lliurament. I no es pot fer 

campanya desprestigiant els altres companys o companyes. 

8. Les propostes han de ser reals. No parleu o proposeu fets que són fora de l’abast 

dels infants, la resta de companys i companyes poden sentir-se enganyats. 

Mesa electoral 

La mesa electoral serà formada per el/la Tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament de Tiana, i 

dos dinamitzadors/es del Consell d’Infants. 

 

Votacions als centres educatius 

- L’Ajuntament facilitarà les butlletes per a les votacions. 

- Les votacions seran secretes i no s’admetrà delegació de vot. 

- Hi haurà una votació per a cada grup-classe. 

- En cas de no haver-se presentat cap candidatura tots els alumnes seran elegibles. 

- En cas de produir-se un empat entre dos o més candidats es procedirà a una segona 

votació. En aquesta segona votació només es podran votar els candidats/es que han 

empatat. 

- En cas de persistir l’empat entre dos o més candidats es desempatarà mitjançant un 

sorteig. 

- Els consellers/es seran escollits pels companys del seu curs. 
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Sessió d’investidura 

Els candidats quedaran investits en una sessió al Ple de l’Ajuntament de Tiana, en el qual es 

donarà el tret de sortida del curs del Consell d’Infants. 

 

     Tiana, novembre de 2014  

 

 

 

Aprovat inicialment per acord del Ple del dia 2 de desembre de 2014 i 
definitivament per Decret de l’Alcaldia núm. 30/15 de 4 de febrer de 2015.  
 
 
Text  publicat al BOP del dia  16 de febrer de 2015.  

 


