E D I C T E:
Aprovació del Reglament del Consell d’Infants de Molins de Rei

Tercer.- Establir l’entrada en vigor d’aquest Reglament un cop hagi transcorregut el
termini de 15 dies hàbils des de la publicació de la seva aprovació definitiva.

REGLAMENT DEL CONSELL D’INFANTS DE MOLINS DE REI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, és el primer document formal que
reconeix la ciutadania de ple dret als menors de 18 anys, tot conferint-los una sèrie de
drets, entre els quals destaquen el dret de participació, el de llibertat d’expressió i el
d’opinió. Per la seva part, Catalunya va fer seva la Convenció mitjançant l’aprovació de
la Resolució 194/III, de 7 de març de 1991, en la que es proclama, entre altres
qüestions, l’interès superior de l’infant i s’afirma la necessitat de fer conèixer aquests
drets a la ciutadania.
En conseqüència, s’han aprovat una sèrie de normes que consagren aquestes fites en
vers als drets dels infants, els confirmen com a subjectes de dret i ofereixen la
promoció d’òrgans participatius per tal que puguin esdevenir subjectes actius de la
vida pública de forma efectiva. En aquest sentit, la Llei 14/2010, dels drets i oportunitat
de la infància i adolescència de Catalunya i el Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels
Consells de Participació Territorial i nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya
fan referència expressa a la creació de consells de participació territorial per tal de
donar als infants l’oportunitat d’afavorir la convivència i la integració cultural en l’àmbit
veïnal i local, garantint la transparència i el dret a la participació.
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El Text íntegre d’aquest reglament és el següent:
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Quart.- Notificar el present acord al Departament de Projectes de Participació Infantil
del Servei de Suport Municipal de la Gerència dels Serveis d’Educació de la Diputació
de Barcelona.”

https://bop.diba.cat

Segon.- Sotmetre aquest reglament a informació pública durant el termini de 30 dies
hàbils, mitjançant publicació al BOP, al tauler d’anuncis i al web municipal; en el cas
que no es produeixin reclamacions o al·legacions durant el termini abans esmentat, es
considerarà aprovat definitivament.

Pàg. 1-6

Primer.- Aprovar inicialment el reglament de funcionament del Consell d’Infants de
Molins de Rei.

A

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que es va dur a terme el vint de desembre
de dos mil disset, va adoptar, entre d'altres acords, el següent:

D’acord amb la pròpia essència dels Consell d’Infants, aquests han d’estar formats per
representants dels menors, entesos com a membres de la població infantil del municipi
i no pas com a alumnes de les escoles, i només pels adults indispensables per
coordinar.
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Així doncs, l’art. 27 de la Llei 14/2010 esmentada especifica que les administracions
locals han de crear els consells de participació territorial i que la seva composició i les
seves funcions s’han d’establir per reglament.

D’aquesta manera, es desenvoluparà i promocionarà el valor de la responsabilitat dins
la comunitat mitjançant la pròpia experiència dels infants, acompanyats del compromís
estable dels responsables polítics de la Corporació, que donaran resposta a la seva
implicació; per la qual cosa, en la organització d’alguns dels seus òrgans es comptarà
amb representació política i tècnica, a efectes exclusivament d’assegurar la
consecució dels seus objectius.

https://bop.diba.cat
Pàg. 2-6

En conseqüència, l’objectiu és incorporar als infants en la vida pública i, a través de la
seva mirada, conèixer què pensen i descobrir què és allò que els amoïna; a la vegada
que desenvolupen diferents habilitats com l’empatia, el diàleg, l’esperit crític i la
implicació i participació en els assumptes públics.
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Tenint en compte tot l’anterior, el fet que aquests Consells s’han de constituir per part
dels Ajuntaments, i amb l’objectiu d’assolir els principis de la Carta de Ciutats
Educadores, l’Ajuntament de Molins de Rei crea aquest nou instrument per dotar a la
ciutat d’un òrgan que permeti la col·laboració i implicació de tots aquests àmbits i obrir
un espai de participació exclusiu pels ciutadans més joves de la ciutat a través del qual
aquests puguin estar presents en la construcció, desenvolupament i millora de la
ciutat, prendre part en el govern del municipi i pugin ésser escoltats i consultats sobre
matèries que afectin el seu benestar i el seu entorn.

A

També cal prendre en consideració que la responsabilitat educativa i formativa no és
només de la família i l’escola, sinó que també és una responsabilitat social; de la
mateixa manera que ho és l’obligació de protegir-los i respectar-los en els seus drets
com a infants.

El Consell dels Infants és un òrgan de participació sectorial creat de conformitat amb
els articles 69 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, els articles 62, 63 i 154.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els articles
130 i 131 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el
reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i en base
amb el que es disposa als articles 5.2, 11, 27 i 34 de la Llei 14/2010, dels drets i
oportunitat de la infància i adolescència de Catalunya.
El Consell té naturalesa d’òrgan complementari que canalitza la participació dels
infants i de les associacions de lleure infantil en els assumptes d’interès municipal i
com a tal té facultats informatives i deliberatives per millorar els processos de
participació dels infants en la vida pública i per a què aquests puguin formular i
plantejar propostes i alternatives en qüestions relacionades amb la temàtica pròpia del
Consell.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 1. Naturalesa i règim jurídic
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DISPOSICIONS GENERALS

Com a òrgan consultiu que és, els acords, informes i propostes del Consell no tindran
caràcter vinculant i el Consell no podrà, en cap cas, substituir ni assumir competències
pròpies dels òrgans de govern municipals.
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Article 2. Objecte
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El Consell dels Infants és l’òrgan estable on els infants poden exercir el seu dret a
participar, a expressar les seves idees i opinions, així com proposar accions concretes
per transformar la ciutat.

El Consell d’Infants està vinculat als àmbits d’Infància, participació i educació.
Article 5. Temàtica
El Consell dels Infants pot treballar qualsevol temàtica, de qualsevol àmbit, que els
nens i nenes de la ciutat considerin importants per al seu benestar; com són les
qüestions relacionades amb els nuclis de convivència més immediats i de la vida
social, cultural, mediambiental, artística i recreativa del seu entorn.
El Govern municipal informarà i consultarà al Consell dels Infants en els temes que
tinguin relació amb la infància o aquells que es cregui que la visió del nen/a pugui tenir
una aportació qualitativa.
El Consell també podrà ser consultat per a l’organització d’activitats adreçades als
infants que impulsi l’Ajuntament.
Article 6. Funcions
El Consell dels Infants podrà emetre i formular propostes i suggeriments en l’àmbit de
treball del Consell.
A cada curs escolar es desenvoluparà com a mínim un projecte anual, la temàtica del
qual s’escollirà en la sessió de constitució a partir de la proposta de la Presidència, i
que s’anirà desenvolupant i tractant al llarg de les sessions de treball de la Comissió. A
aquests efectes, el Govern municipal es compromet a estudiar-ne les propostes,
valorar-les i, en el cas que no siguin acceptades, justificar-ne el motiu i donar-ne
compte al Plenari del mateix.
El Consell també durà a terme una tasca de difusió de les iniciatives proposades, per a
la sensibilització de la població sobre la importància de la participació dels infants.
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El Consell dels Infants estarà adscrit a la Regidoria que tingui les competències
delegades d’infància, a no ser que es prengui un acord exprés en sentit contrari.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 4. Adscripció i àmbits de treball

B

El Consell dels Infants de Molins de Rei té els següents objectius generals:
1. Promoure i dinamitzar la participació dels infants de Molins de Rei, en tant que
subjectes actius de la societat, i crear un mecanisme estable de comunicació
entre aquests i les autoritats municipals; fent possible la seva intervenció en el
debat sobre els assumptes de la ciutat i la seva participació directa en l’elaboració
de propostes, crítiques i suggeriments, tot obtenint una resposta raonada i
institucional a les mateixes.
2. Donar a conèixer els drets i deures dels infants dins la comunitat i sensibilitzar-ne
a tota la ciutadania, fent que les persones adultes els reconeguin, valorin la seva
opinió i la prenguin en consideració.
3. Que els adults puguin conèixer el punt de vista dels infants en aspectes
relacionats amb la ciutat; desenvolupant així, una major sostenibilitat cap a la
relació entre la ciutat i els infants.
4. Que els infants coneguin i aprenguin a exercir els seus drets i tinguin accés a
mecanismes de debat i pràctiques democràtiques on aprenguin a gestionar
confrontacions dialogades, el consens i dissens i a escoltar a l’altre.

A

Article 3. Objectius

COMPOSICIÓ I CONSTITUCIÓ DEL CONSELL
Article 7. Composició: els consellers i consellers.

La constitució del Consell dels Infants es farà una vegada les escoles i entitats de
lleure participants hagin fet arribar els noms dels consellers i conselleres.
Aquest acte tindrà lloc durant sessió del Plenari, sobre els mesos de octubre o
novembre de cada any.
Article 10. Organització del Consell
1. Òrgans dels Consell
El Consell d'Infants s’estructura en els òrgans següents: la Presidència, el Plenari i la
Comissió.
2. Composició i competències dels òrgans del Consell
a) La Presidència: l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui.
i. Funcions de la Presidència:
- Convocar les sessions i establir l’ordre del dia
- Proposar les temàtica a tractar pel Consell
- Presidir les sessions de Plenari

https://bop.diba.cat
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Article 9. Constitució del Consell

Data 18-1-2018

En cas que el nombre de consellers/es triats per cada escola superi el nombre màxim
de membres del Consell, l’Ajuntament establirà un sistema d’elecció que garanteixi la
participació d’un conseller/a de cada centre, com a mínim.
El càrrec de conseller/a tindrà una durada màxima de 2 anys, que s’inicia a 5è de
primària i continua durant el 6è curs. Cada any es renovaran la meitat dels
consellers/es que formen part del Consell, per tal de garantir la continuïtat del procés.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 8. Elecció i nomenament dels consellers i conselleres
Els alumnes de cada centre d’educació primària i entitats de lleure designaran els
representats dels infants per formar part del Consell, d’acord amb els sistemes
d’elecció i participació establerts a cada centre.
Cada centre i entitat de lleure escollirà entre 2 i 6 representats, entre alumnes amb
edats compreses entre 10 i 12 anys (corresponents als cursos de 5è i 6è de primària),
els quals esdevindran consellers i conselleres del Consell dels Infants de Molins de
Rei.

A

El Consell dels Infants de Molins de Rei estarà integrat per un màxim de 35 consellers
i conselleres, triats d’entre els alumnes de 5è i 6è de primària de totes les escoles de
la vila i de les entitats de lleure que desitgin participar-hi, tindran un màxim de 6 places
més.

i.

Seran vocals de ple dret:
- El/la regidor/a de l’Àmbit d’Infància i Família.
- El/la regidor/a de l’Àmbit d’Educació.
- El/la regidor/a de l’Àmbit de Participació.
- Un/a regidor/a de cada grup polític municipal.
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b) El Plenari: format pel President/a i els vocals del Consell

També es convocarà a les reunions de la Comissió, sempre que es
consideri necessari, a personal tècnic o persones especialistes per tractar
qüestions puntuals o per efectuar estudis específics; els quals intervindran
amb veu però sense vot.
i.

Funcions de la Comissió:
- Recollir i reflexionar sobre la informació relacionada amb la
temàtica anual acordada pel Plenari.
- Definir un pla de treball a l’entorn de la temàtica acordada a
través d’una dinàmica participativa.
- Traslladar al Plenari la tasca realitzada i les propostes
treballades que s’han de proposar a l’ajuntament.

Article 11. Funcionament del Consell
El Consell funcionarà a través del Plenari i la Comissió. Les sessions del Plenari i de la
Comissió es faran fora de l’horari lectiu.
1. Sessions del Plenari
Cada curs es convocaran 2 sessions ordinàries del Plenari del Consell. De forma
extraordinària es convocaran sessions sempre que es consideri necessari per part de
la Presidència del Consell o quan ho sol·licitin més de ¾ parts dels vocals del Consell.
Aquestes sessions seran obertes al públic.
Durant la primera sessió, es constituirà el Consell i s’acordarà la temàtica a tractar
durant el curs.
Durant la segona sessió, com a sessió de retorn i tancament, es presentarà el treball
anual del Consell, essent aquest el resultat de les sessions de treball de la Comissió, i
s’exposaran els compromisos per adoptats per part de l’Ajuntament.
Per a la vàlida constitució del Plenari, a efectes de la celebració de les sessions, es
requerirà la presència de la Presidència, o de qui legalment la substitueixi, el secretaridinamitzador, i la meitat més un de la resta de membres en primera convocatòria.
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c) La Comissió: formada per tots els consellers i consellers i pel
dinamitzador/a del Consell.

Data 18-1-2018

Funcions del Plenari:
- Definir la temàtica anual a treballar pel Consell a proposta de la
Presidència.
- Fer el seguiment del treball que es faci en la Comissió al voltant
de la temàtica proposada i recollir els resultats del treball realitzat
en el marc de la Comissió.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ii.

B

- Un tècnic municipal vinculat als àmbits d’Infància i Família i/o
d’Educació, que també podrà exercir les funcions de
dinamitzador.
- Tots els consellers i conselleres, que hagin estat triats d’entre
els alumnes de 5è i 6è de Primària de les escoles i entitats de
Lleure participants de Molins de Rei.
- El dinamitzador/a del Consell, podent ésser aquest/a personal
tècnic municipal; que exercirà funcions de coordinació,
adaptació de la informació i de secretari/a del Consell.

2. Sessions de la Comissió
Cada curs es convocaran com a mínim 7 sessions ordinàries de la Comissió, una cada
mes. Si de forma extraordinària fos necessari reunir-se més vegades, aquestes
sessions s’acordaran amb tots els consellers i conselleres.

2. Convocatòria a sessions de la Comissió
Les sessions ordinàries de la Comissió es fixaran en un Pla de treball anual
que serà acordat a l’inici de cada curs, la qual cosa es notificarà a l’inici del
mateix. En cas de sessions extraordinàries, la seva convocatòria i ordre del dia
es tancarà i notificarà amb una antelació mínima de 3 dies naturals.
Article 13. Normativa supletòria
En allò no indicat en aquesta reglament respecte al funcionament del Consell d’Infants,
seran d’aplicació les normes generals que regulen el funcionament dels òrgans de
participació de l’Ajuntament de Molins de Rei i la normativa continguda a aquestes
efectes en les normes de procediment administratiu comú i de règim jurídic de les
administracions públiques.
DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament, un cop aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Molins
de Rei, entrarà en vigor un cop hagi estat publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la
Província i hagi transcorregut el termini de 15 dies a què fa referència l’article 65.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; i restarà en vigor
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.
Molins de Rei, 3 de gener de 2018
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L’ALCALDE,
Joan Ramon Casals i Mata
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La convocatòria i l’ordre del dia de les sessions ordinàries del Plenari es
tancarà i notificarà en els 7 dies naturals abans de la sessió. En cas de
sessions extraordinàries, la seva convocatòria i ordre del dia es tancarà i
notificarà amb una antelació mínima de 3 dies.

Data 18-1-2018

1. Convocatòria a sessions del Plenari

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les convocatòries a les sessions del Plenari i de la Comissió es notificaran per escrit a
les famílies dels consellers i conselleres a través de correu electrònic o adreça
especificada a efectes de notificacions, per part del responsable que faci d’enllaç amb
les mateixes. En les notificacions es farà referència expressa a l’ordre del dia, així com
al dia, lloc i hora de celebració de les reunions.

A

Article 12. Convocatòria de les sessions
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