ANUNCI

1- El dret a un nom. Teniu dret a una nacionalitat i a una identitat. Des del naixement teniu dret
a un nom i a ser ciutadans i ciutadanes d’un país.
2- El dret a la intimitat. Teniu dret a la vostra intimitat personal, i per tant, ningú no pot llegir les
vostres cartes o el vostre diari sense el vostre consentiment previ.
3- El dret a l’expressió. Teniu dret a expressar allò que penseu i sentiu, sempre que en fer-ho
no es violi la llei ni s’afectin els drets dels altres.
4- El dret a la informació. Teniu dret a ser informats d’allò que passa als diversos llocs del
món, per mitjà de la ràdio, la televisió, els diaris, els llibres, els ordinadors i els mòbils. La
informació no ha de ser mai perjudicial.
5- El dret a opinar. Teniu dret a expressar la vostra opinió, heu de ser preguntats sobre els
assumptes que us afecten i les vostres opinions han de ser tingudes en compte a casa, a
l’escola, a l’esplai i també per part de l’administració pública.
6- El dret a la participació. Teniu dret a fer-vos membres d’organitzacions i de participar en
reunions, manifestacions i activitats culturals i artístiques.
El Consell d’Infants és un òrgan de participació infantil assignat al departament d’Educació de
l’Ajuntament.
Definició
Article 1. El Consell d’Infants és un òrgan de participació infantil integrat per nens i nenes amb edats
entre 10 i 12 anys que promou que puguin opinar i expressar-se sobre els temes del municipi.
Article 2. És un òrgan representant de la resta dels infants del municipi i per aquest motiu pot rebre
propostes i recollir la seva opinió.
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La convenció dels Drets dels Infants de 1989 reconeix els infants com a ciutadans de ple drets i
recull els drets de tots i totes els nens i nenes entre els que es destaquen els següents:
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Aquesta visió parteix del pedagog italià Francesco Tonucci de la ciutat dels infants en la que
s’argumenta que el municipi pot millorar amb les seves propostes que es diferencien de les
persones adultes, aportant una perspectiva de l’interès general diferent i complementària.
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L’ajuntament ha impulsat la creació del Consell d’Infants per incorporar la visió dels infants en
l’àmbit del desenvolupament de les polítiques locals, per a tenir en compte els seus interessos i que
se sentin representats.
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“REGLAMENT CONSELL D’INFANTS
Preàmbul

A

Havent estat aprovat i exposat al públic el Reglament del Consell d’Infants de l’Ajuntament
de Prats de Lluçanès, sense que s’hagin produït al·legacions, es passa a publicar el seu text
íntegre:
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Article 3. És un espai de relació en el que com a ciutadans actius exerceixen els drets dels infants.
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Article 8. Altres institucions educatives, com per exemple, l’escola de música, també poden
participar.
Article 9. Una persona tècnica del departament d’Educació és responsable de la dinamització del
Consell d’Infants.
Article 10. Fins a la meitat dels representants podran esser escollits per votació i la resta per sorteig
entre els voluntaris a participar.
El criteri de selecció és la votació d’un/a candidat/a per aula que es presenti a les eleccions
explicant perquè l’haurien de votar com a millor candidat/a.
El sorteig s’ha de fer amb criteri d’equitat entre nois i noies.
Article 11. Es poden escollir fins a dos suplents per sorteig per cada conseller.
Article 12. Un altre criteri de selecció és fer un treball a l’aula sobre la visió del municipi amb un
dibuix i text descriptiu sobre una proposta que vulguin desenvolupar, a ser escollit entre la resta de
treballs presentats.
Article 13. En la composició del Consell d’Infants s’ha de vetllar per l’equitat i la inclusió de l’alumnat
amb discapacitat o dificultats d’ aprenentatge i amb vulnerabilitat social.
Constitució Consell d’Infants
Article 14. La constitució del Consell d’Infants es fa a la Sala de Plens o un altre edifici municipal si
és necessari per l’assistència.
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Article 7. Les entitats amb participació d’infants més representatives del municipi també poden
participar en la constitució i renovació del Consell d’Infants amb representants de la mateixa edat.
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Article 6. Totes les escoles del municipi públiques i concertades poden participar en la constitució i
renovació del Consell d’Infants amb representants del cicle superior de primària.
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Composició
Article 5. El Consell d’Infants està integrat per nens i nenes de 10 a 12 anys, que estan cursant 5è i
6è a les escoles del municipi.
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Objectius
Article 4. Els objectius del Consell d’Infants són els següents:
Promocionar la participació dels nens i nenes en assumptes del municipi que els afecten.
Representar les idees dels infants en l’àmbit del govern local.
Sensibilitzar sobre els drets dels Infants de la Convenció dels Drets dels Infants.
Impulsar el diàleg i el debat entre els infants com una actitud de responsabilitat democràtica.
Promoure la participació de les escoles al Consell d’Infants i amb l’ajuntament.

Article 16. Presideix l’Alcalde i assisteix el/la regidora d’Educació, juntament amb altres membres del
Ple.

Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513 Prats de Lluçanès (Lluçanès)
E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat

B

Article 15. Es convocarà als consellers i conselleres escollits i a les famílies acompanyants.

Article 17. Es convida a representants de les escoles, AMPA i altres entitats o institucions
representatives de la infància del municipi.

Organització
Article 23. Hi ha dues sessions Plenàries amb tots els i les conselleres, l’Alcalde I la regidor/a
d’Educació a la Sala de Plens per la constitució a principi de curs i a final de curs per la presentació
de propostes.
Article 24. La resta de sessions seran mensuals amb una durada d’una hora i mitja o màxim de dues
hores a la seu del Consell d’Infants, a l’equipament municipal designat amb aquesta finalitat.
Article 25. Es podran fer altres sessions extraordinàries a proposta de l’Ajuntament o del Consell
d’Infants si estan d’acord els i les conselleres i consellers.
Article 26. A principi de curs es fa entrega del calendari amb les sessions planificades durant el curs
escolar dins l’horari lectiu d’octubre a juny.
Article 27. Fora de les sessions ordinàries del curs es pot convocar el Consell d’Infants amb caràcter
extraordinari i voluntari amb una raó justificada.
Article 28. La durada del mandat com a conseller/a és de dos anys o fins a 6è curs de primària.
Article 29. Els i les consellers i conselleres es comprometen a exercir el seu mandat amb
responsabilitat i assistir a les sessions del Consell d’Infants i en cas d’absències no justificades o un
comportament inadequat reiteratiu d’un/a conseller/a es pot dona de baixa.
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Relació Ajuntament – Consell d’Infants
Article 30. L’Ajuntament pot demanar la opinió o participació a diferents activitats municipals del
Consell d’Infants com a òrgan consultiu i de participació infantil.
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Article 22. Si l’ajuntament i el Consell d ‘Infants estan d’acord es podrà ampliar el nombre de
representants, i podran convidar a incorporar-se entitats o institucions significatives del municipi.
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Article 21. Els i les conselleres sortints han d’informar de l’estat dels temes que han portat i cedir el
seu lloc als nous representants.
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Renovació
Article 20. Es realitza la renovació dels consellers i conselleres que portin un any i estiguin a 6è i són
substituïts per alumnat de 4t si es fa abans de la finalització del curs o bé de cinquè si es fa durant el
mes d’octubre, a convenir amb les escoles i l’ajuntament.
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Article 19. S’entrega un diploma als consellers i consellers quedant així constituït el Consell d’Infants
i es fa entrega també d’un diploma als infants que hagin participat en l’elecció.
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Article 18. Es pot convidar a tots i totes els nens I nenes que hagin participat en el procés de
selecció, acompanyats de les seves famílies.
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Article 31. El Consell d’Infants presenta les propostes sobre els temes que ha treballat en el Ple a
l’Alcalde i se li donarà resposta raonadament si es poden realitzar i si no és així, justificant el per
què no.

Article 37. Es pot convidar a la direcció, el professorat i AMPA de les escoles a l’acte de Constitució
del Consell d’Infants.
Article 38. Les escoles amb llurs infants poden participar a l’acte de Celebració de la Dia de la
Infància, prèvia comunicació, a més d’altres activitats.
Article 39. La direcció i el professorat de les escoles promou la renovació dels consellers i
conselleres amb el suport de l’ajuntament.
Finançament
Article 40. Dins del departament d’Educació, al que li ha estat assignat el Consell d’Infants hi ha una
partida per a despeses de funcionament i activitats del Consell d’Infants.
Article 41. Les despeses poden ser de transport per a desplaçaments i sortides, de material d’oficina
i altres relacionades amb serveis per a determinades activitats.
Article 42. A petició de l’Ajuntament es pot crear una altra partida específica o reservar una part de
la partida elegible per part del Consell d’Infants com a pressupost participatiu.
Participació infantil
Article 43. El Consell d’Infants participa en les activitats proposades per la Xarxa de participació
Infantil de la Diputació de Barcelona.
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Relació Consell d’Infants- escoles
Article 35. Els consellers i conselleres del Consell d’Infants han de tenir un espai en el que puguin
ser escoltats i rebre la opinió i propostes de la resta d’infants.
Article 36. Es poden preveure altres mecanismes de recollida d’opinió dels infants a l’escola o
òrgans de participació de l’escola que es relacionin amb el Consell d’Infants.
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Article 34. Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Infància el 20 de novembre de
cada curs, el Consell d’Infants realitza un treball sobre els Drets dels Infants que ha de presentar per
a sensibilitzar sobre els Drets dels Infants.
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Article 33. L’ajuntament realitza difusió de les activitats del Consell d’Infants a través dels mitjans
locals, incorporant en la mesura del possible la seva opinió.
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Article 32. En els temes que es tractin el consell d ‘Infants pot fer consultes i convocar a diferents
responsables de l’ àmbit que es treballi.
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Article 44. La persona tècnica del departament d’Educació de l’ajuntament també participa en les
reunions tècniques de la xarxa per a la informació sobre aquestes activitats i com a representant
municipal dins la Xarxa.
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Article 45. El Consell d’Infants pot participar amb altres trobades de Consells d’Infants dins la
comarca, promogudes pel Consell Comarcal.

Modificació
Article 50. L’Ajuntament o del Consell d’Infants pot acordar amb la corresponent justificació la
modificació del Reglament. “

Prats de Lluçanès, 26 de setembre de 2018.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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L’alcalde, Isaac Peraire Soler
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Article 49. Els consellers i consellers que hagin participat en el Consell d’Infants, un cop acabat el
seu mandat, poden participar i esser informats d’activitats i projectes per infants i joves per part de
l’Ajuntament, si manifesten el seu acord, en compliment de la Llei de protecció de dades.
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Article 48. Es poden crear altres òrgans de representació infantil i juvenil o altres espais i
mecanismes de participació infantil i juvenil en el municipi que es coordinin amb el Consell d’Infants.

CVE 2018035584

Article 47. El Consell d’Infants, si s’acorda amb l’ajuntament, pot participar en altres xarxes de
participació infantil com la de la Ciutats Educadores, les Ciutats Amigues de la Infància UNICEF,
entre altres que es valorin.
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Article 46. El Consell d’Infant es pot integrar com a Consell territorial al Consell Nacional d’Infants i
Adolescents de Catalunya.

Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513 Prats de Lluçanès (Lluçanès)
E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

