
  

  

REGLAMENT DEL CONSELL D'INFANTS DE CARDONA 

 

PREÀMBUL 

La participació dels infants és una aposta estratègica de l’Ajuntament de Cardona per 

implicar els infants en la vida de Cardona com a subjectes actius de ple dret. Amb 

aquest Consell l’Ajuntament de Cardona vol donar un pas més en el foment de la 

participació ciutadana oferint un canal de participació directe als infants de la Vila. La 

implicació dels infants en la política municipal no es pot donar per la via de les 

eleccions d'uns representants a l'Ajuntament cada quatre anys. És per això que cal 

oferir canals que permetin als infants fer arribar la seva veu als representats politics i 

puguin incidir així en les decisions que els afecten. 

 

Tal com estableix la Convenció de les Nacions Unides del 20 de novembre de 1989, 

que desenvolupa i considera vinculants els principis de la Declaració Universal de 

1959, els ha convertit en ciutadans i ciutadanes de ple dret en atorgar-los drets civils i 

polítics. Poden per tant, associar-se i participar d’acord al seu grau de maduresa. 

 

L’article 62 el Decret llei 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la llei municipal i de règim 

local de Catalunya, regula la possibilitat de creació d’òrgans els articles 130 i 131 del 

RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, regulen l’establiment dels consells 

sectorials amb la finalitat de ciutadans i de les seves entitats en assumptes municipals. 

 

En la mateixa línia, l’article 27 de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància 

i l’adolescència, d’acord amb la seva finalitat de participació de l’infant en tot el que 

l’afecta i promovent òrgans de participació en la vida pública, impulsa les 

administracions locals a crear consells de participació territorials per tal de donar a 

l’infant i als adolescents l’oportunitat d’afavorir la convivència i la integració cultural en 

l’àmbit veïnal i local. 

 

Amb aquesta finalitat i com un dels objectius i aposta de l'Ajuntament de Cardona es 

crea el Consell dels Infants que serà l’encarregat de potenciar la participació dels 

infants al poble i fer d’altaveu de les seves inquietuds i propostes. Alhora permetrà 

treballar els valors de la responsabilitat comunitària, la participació democràtica, el 

compromís, el diàleg i l’esperit crític. 



  

  

La proposta de crear el Consell d’Infants de Cardona sorgeix del Consell Escolar 

Municipal de Cardona, òrgan on hi és present tota la comunitat educativa de Cardona i 

els referents polítics i tècnics municipals i compte amb un ampli consens polític i social. 

 

La voluntat de constituir el Consell dels Infants va més enllà de la dimensió 

pedagògica i didàctica de que els infants pensin i reflexionin en les coses del seu 

entorn que li afecten, persegueix generar un impacte i uns resultats en la definició de 

les actuacions municipals que els afecten, parteix de la idea que els infants no són 

objecte sinó subjectes actius de les accions que els afecten.  

 

L’Ajuntament de Cardona adquireix el compromís de vetllar perquè les accions que 

impulsi en el marc del Consell dels Infants es tinguin en compte en la presa de 

decisions dels projectes posats a deliberació. Aquest compromís obliga a l’Ajuntament 

a vetllar per treballar la viabilitat de les propostes tècnicament durant el procés de 

reflexió dels infants.  

 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1 

El Consell dels Infants és un òrgan de participació, consulta i assessorament del 

Govern municipal sobre qüestions d'interès general per al poble, i en especial aquelles 

que afecten de manera més directe als infants. 

 

Article 2 

Els objectius del Consell d'Infants són: 

 Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, promovent el debat sobre 

aspectes de Cardona que els afecten. 

 Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu. 

 Promoure un espai on els infants es puguin expressar en relació als temes que els 

interessen alhora que aprenen els valors democràtics. 

 Desenvolupar una major implicació de l’infant amb la Vila. 

 Promoure una major sensibilitat de la població amb relació als infants i els seus 

interessos i necessitats 

 



  

  

 
FUNCIONS 

 

Article 3 

Les principals funcions del Consell són: 

· Treballar els temes que proposi el mateix Consell dels Infants o aquells que 

siguin proposats per 

· Debatre i consensuar entre tots les propostes relatives al tema que es treballi. 

· Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes 

estrictament infantils, sinó tots els aspectes relacionats amb el poble. 

· Presentar el treball desenvolupat i les propostes acordades a tots els membres 

del consistori per tal que els diferents grups representats hi donin una resposta. 

 
 

COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT 

 

Article 4 

El Consell dels Infants està format per 12 representants de les classes de 5è i 6è dels 

3 centres de primària (2 per cada classe). Es demanarà paritat de gènere, una nena i 

un nen per a cada aula. 

 

Però la tasca del Consell d’Infants és implicar en les seves reflexions a tots els 

alumnes de 5è i 6è de tots els centres educatius en les seves reflexions, per això 

s’organitzarà el Consell de manera que els representants puguin treballar els 

continguts de les deliberacions amb els seus companys i companyes de classe. 

 

Article 5 

Els membres del Consell dels Infants seran escollits per a un període de 2 anys. Així, 

en formaran part quan estiguin cursant 5è (quan seran escollits) i 6è de primària. 

D’aquesta manera, cada any es produirà la renovació de la meitat dels membres.  

 

Article 6 

El Consell dels Infants funcionarà a través del Plenari, i a través del treball a les aules. 

Però sempre que es valori necessari i oportú es podran crear comissions de treball. 

 

 



  

  

Article 7 

El Consell dels Infants treballarà i elaborarà propostes a través dels seus 

representants que farà arribar a tots els membres del consistori. Els acords que 

prengui el Consell dels Infants seran per consens. Si calgués arribar a una votació, 

només podran votar els infants representants del Plenari. 

 

Article 8 

El Consell dels Infants es reunirà, com a mínim, 2 cops durant el curs escolar en 

sessió ordinària i en sessió extraordinària sempre que es consideri oportú o a petició 

2/3 dels seus membres. 

 

Article 9 

Un cop a l'any, se celebrarà el Ple del Consell dels Infants a l’Ajuntament de Cardona 

on els representants dels infants presentaran el resultat de la seva feina al Consistori. 

 

Article 10 

El Govern municipal donarà resposta a les qüestions plantejades pel Consell. 

Tanmateix, l'Ajuntament informarà i consultarà el Consell tot allò que tinguin relació 

directa o indirecta amb la infància o aquells temes que es cregui que la visió dels 

infants pugui tenir una aportació qualitativa, alhora que escoltarà i considerarà les 

aportacions i demandes del Consell. 

 

Article 11 

Sempre que es consideri necessari podran ser convocats a les reunions, amb veu però 

sense vot, tècnics o persones especialistes per tractar de qüestions puntuals o per 

aportar informació rellevant. 

 

Article 12 

Les tasques de coordinació i dinamització del Consell s’assignaran a un/a professional 

en qui l'Ajuntament de Cardona delegui aquesta tasca. 

 

 

 

 

 



  

  

DISPOSICIONS FINALS 

 

Article 13 

L’Ajuntament de Cardona, per iniciativa pròpia podrà modificar aquest reglament en els 

termes que consideri oportuns amb la tramitació prèvia prevista legalment. 

 

Article 14 

En tot allò no indicat en aquest reglament respecte al funcionament del Consell dels 

Infants, seran d’aplicació les normes generals que regulen el funcionament dels òrgans 

col·legiats. 

 


