CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS DE SOLSONA
REGLAMENT ORGÀNIC

PREÀMBUL

L’article 62 del 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 de participació sectorial i 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, regulen l’establiment dels
consells sectorials amb la finalitat de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seves
entitats en els assumptes municipals. En aquesta línia, l’article 27 de la Llei 14/2010 dels drets i
oportunitats de la Infància i l’Adolescència, en consonància amb la seva finalitat de participació
de l’infant i l’adolescent en tot el que l’afecta i promovent òrgans de participació en la vida
pública, impulsa a les administracions locals a crear consells de participació territorial 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.

Per això, aquest Ajuntament, fent ús de les seves facultats, i davant la importància creixent de la
comunicació amb tots aquells col·lectius de la societat i l’especificatiu de les necessitats dels
infants i adolescents del nostre municipi, considera de fonamental importància la creació d’un
canal de participació d’aquest sector mitjançant la creació d’un Consell de caràcter consultiu.
S’aconseguirà enriquir l’activitat municipal en la mesura en què l’Ajuntament accedirà a una via
de diàleg permanent amb un col·lectiu que també ha de tenir la capacitat i oportunitat de
participar en la vida municipal i apropar tot aquell recull de propostes i idees que millorin i
impulsin activitats moltes vegades desapercebudes per la resta de la societat, però no per això
menys importants.
Amb aquesta finalitat es dicta aquest reglament.
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Capítol 1
Disposicions generals
Article 1.
Creació
L’Ajuntament de Solsona crea el Consell d’Infants i Adolescents de la ciutat, que s’adscriu a la
regidories d’Acció Social, Educació i Participació Ciutadana.
Article 2.
Definició
El Consell d’Infants i Adolescents de Solsona és un òrgan de participació dels nens/es i nois/es
entre 7 i 12 anys de la ciutat. És un espai per a què els infants de la nostra ciutat puguin parlar i
donar la seva opinió, un espai formal que permeti escoltar-los, consultar-los i fer-los partícips de
les decisions que es prenen i que els afecten com a ciutadans més petits i que podran portar al
plenari municipal a fi de contribuir a millorar la seva ciutat.
Article 3.
El Consell Municipal d’Infants i Adolescents té la seva seu a l’Ajuntament de Solsona, al carrer
del Castell, 20, d’aquesta ciutat.
Article 4.
Objectius
-

Promoure la participació a la ciutat.
Possibilitar que es puguin manifestar i decidir com volen que sigui la seva ciutat.
Apropar-los al valor de la democràcia i la participació.
Fomentar els hàbits i actituds dialogants.
Aconseguir que les persones adultes coneguin els drets dels infants, preuin la seva
opinió i la prenguin en consideració.

Capítol 2
Composició i funcionament
Article 5.
Composició
El Consell d’Infants i Adolescents de Solsona estarà format pels membres següents:
-

-

El president o presidenta que serà l’alcalde/essa o el membre de l’Ajuntament en qui
delegui.
Un representant per aula de cada centre educatiu que cursin 3r, 4t, 5è i 6è de primària.
En la mesura del possible, es procurarà que el Consell d’Infants i Adolescents tingui una
composició representativa de nens/es i nois/es.
Un representant de cada grup municipal.
Dos tècnics socials que faran les funcions de dinamització i també de secretaria.
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Article 6.
Elecció i constitució del Consell
-

L’elecció dels consellers/eres es realitzarà als centres educatius de primària
corresponents i es farà de manera democràtica.
Els consellers/eres seran escollits per l’alumnat del seu curs en el cas dels centres.
La constitució del Consell serà formada una vegada les escoles hagin tramès els noms
de tots els consellers/eres.
Es designarà un portaveu únic entre els membres escollits de l’últim curs.

Article 7.
Permanència del mandat
-

La durada del mandat dels representants de l’Ajuntament és de 4 anys, corresponent
amb el mandat municipal.
El càrrec de Conseller/era té una durada màxima de 2 anys. Cada any es renovarà el
50% dels membres que formen el Consell per tal de garantir la continuïtat del procés.
Cada inici de curs causaran baixa els alumnes que el curs anterior representaven 4t i 6è
i s’escolliran nous representants per a aquests cursos (alumnes que cursin 3r i 5è en el
curs actual).

Article 8.
Funcions del Consell d’Infants
-

Crear propostes i solucions per a la millora de la ciutat.
Fer un municipi adaptat a les necessitats dels infants i adolescents.
Descobrir el funcionament de les institucions democràtiques, i en especial, de
l’Ajuntament.
Realitzar un recull de les necessitats i de les demandes de la ciutat i comunicar-ho a
l’Ajuntament.
Compartir amb les escoles el procés de treball del Consell.
Participar en propostes que es fan des de l’Ajuntament.
Participar en actes públics i de la ciutat.
Donar a conèixer el Consell d’Infants i Adolescents a través del portal web Infants de
Solsona i altres publicacions d’àmbit local i comarcal.
Conèixer que fan els altres consells d’infants.

Article 9.
Funcions de l’equip tècnic del Consell d’Infants i Adolescents
-

Recopilar les propostes, estudiar-les per fer-les més viables i a ser possible argumentarles.
Treballar amb els infants i adolescents la seva capacitat d’opinió i presa de decisions.
Procurar pel compliment de les responsabilitats de tots els membres del Consell.
Dinamitzar les sessions del Consell.
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Article 10.
Metodologia
Els consellers/eres seran els receptors de les demandes i propostes del seu grup–classe.
Aquestes demandes i propostes seran canalitzades directament a través dels mateixos
consellers/eres, a través de les bústies que s’instal·laran als centres escolars, o a través del
correu electrònic del portal web Infants de Solsona.

Capítol 3
Règim de sessions i convocatòria
Article 11.
Periodicitat de les sessions
-

El Consell d’Infants i Adolescents es reunirà amb caràcter ordinari 3 sessions a l’any fora
de l’horari escolar, i amb caràcter extraordinari sempre que es cregui necessari.
Es faran sessions de treball o informatives quan s’estimi oportú. Si fossin necessàries
més sessions s’acordaria prèviament amb tots els representants del Consell.
Totes les sessions es portaran a terme en període lectiu.

Article 12.
Convocatòria de les sessions
-

-

Tots els membres del Consell d’Infants i Adolescents rebran la convocatòria del Ple al
seu centre escolar amb l’ordre del dia i l’acta de la sessió anterior amb un mínim de tres
dies d’antelació.
Les sessions plenàries se faran a la sala de plens de l’Ajuntament de Solsona.

Article 13.
Acords
-

-

Els acords del Consell s’adoptaran en votació ordinària i per majoria de vocals
assistents. En tot cas, es tendirà que els acords es prenguin per consens i unanimitat en
aquelles qüestions en les quals persisteixin diferències.
En cap cas no s’admetrà el vot per representació.
Els acords, informes, propostes i estudis que elabori el Consell tot i que tindran caràcter
no vinculant, es podran tenir en compte en la presa de decisions de l’Ajuntament.
Totes les propostes aportades pels infants i adolescents de cada centre escolar seran el
punt de partida per escollir el temes a tractar durant el curs.

Article 14.
En la primera sessió del Consell d’Infants i Adolescents, el dia de la seva Constitució, quedarà
establert el calendari amb les sessions ordinàries de treball.
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Article 15.
Els conseller/eres tenen la responsabilitat de prendre nota de totes les informacions que es
debaten al Consell i les han de traspassar als companys/anyes dels centres escolars.

Article 16.
Tota la documentació i informació realitzada pel Consell d’Infants i Adolescents estarà disponible
per a tothom al portal web Infants de Solsona.
Article 17.
Modificacions
-

-

L’Ajuntament de Solsona, per iniciativa pròpia o a proposta del Consell d’Infants i
Adolescents de la ciutat de Solsona, podrà modificar aquest reglament en els termes que
consideri oportuns i prèvia la tramitació prevista legalment.
Quan la iniciativa sigui de l’Ajuntament es donarà audiència al Consell.
La modificació del reglament del Consell no podrà suposar mai un canvi en els objectius
que en justifiquen la creació, i requerirà que se’n acrediti la necessitat i conveniència.
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