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REGLAMENT CONSELL DELS INFANTS DE SANT CUGAT 
 
Article 1 
 
El Consell dels Infants és un òrgan consultiu i de participació sectorial creat de 
conformitat al disposat als articles 62  i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya i de l’article 43 del Reglament municipal de 
Participació Ciutadana. 
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 seva ciutat. 
 
El Consell està vinculat als àmbits de Polítiques Socials i Ciutadania i Educació 
i pretén afavorir la participació dels infants en els assumptes municipals. 
 
Article 2. Objectius 
 
El Consell dels Infants de Sant Cugat té els següents objectius generals: 
 
1. Crear un mecanisme estable de participació dels infants i de comunicació 
entre aquests i les autoritats municipals.  
 
2. Promoure i dinamitzar la participació dels infants de Sant Cugat, fent 
possible la seva intervenció en el debat sobre els assumptes de la seva ciutat.  
 
3. Donar a conèixer els drets i deures dels infants dins la seva comunitat. 

4. Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la nostra societat.  
 
5. Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de manifestar i proposar com 
volen que sigui la seva ciutat. Afavorir la seva participació en els debats, 
propostes, suggeriments i queixes respecte de qualsevol actuació municipal 
 
6. Aconseguir que les persones adultes reconeguin els drets dels infants, 
valorin la seva opinió i la prenguin en consideració  
 
7. Donar a conèixer als adults el punt de vist dels infants en els aspectes 
relacionats amb la ciutat, desenvolupant així, una major sensibilitat cap a la 
relació entre ciutat i infant.  
 
Article 3. Àmbit d’actuació  
 
El Consell dels Infants pot treballar qualsevol temàtica, de qualsevol àmbit, que 
les nenes i nens del municipi considerin importants per al seu benestar i el del 
seu entorn. Pot tractar sobre tots els temes que preocupen i amoïnen els 
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infants. El consell podrà ser consultat per a l’organització de les activitats 
adreçades als infants de la ciutat que impulsi l’Ajuntament.  
 
Article 4. Composició 
 
El Consell dels Infants de Sant Cugat estarà integrat per  un màxim de 30 
infants i comptarà amb els següents membres: 

 
1. Dos representants entre 10 i 12 anys (5è i 6è) de cada centre educatiu de 

la ciutat, amb una durada màxima de 2 anys.  
2. L’Alcalde/essa de Sant Cugat.  
3. El regidor/a de l’àmbit de Polítiques Socials i Ciutadania.  
4. Un/a tècnic/a municipal.  
5. El dinamitzador/a del consell. 
 

 
La presidència del Consell correspondrà a l’Alcalde/essa.  
La primera vicepresidència correspondrà al/la regidor/a de l’Àmbit de Polítiques 
Socials i Ciutadania.  
La segona vicepresidència correspondrà al/la regidor/a de l’àmbit d’Educació i 
Joventut.  
La  tercera i quarta vicepresidència correspondran a dos infants, membres del 
Consell, elegits pel plenari. 
Les funcions de secretaria seran exercides pel tècnic/a municipal, que forma 
part del Consell, amb veu i sense vot. 
 
Article 5. Elecció i constitució del Consell  
 
Cada centre escolar i centre de lleure designarà el seus representants per 
formar part del Consell, d’acord amb els sistemes d’elecció i participació 
establerts als seus centres. 
La constitució del Consell dels Infants es farà una vegada les escoles hagin fet 
arribar els noms de tots els candidats a consellers/es. En cas que el nombre de 
candidats superi el nombre de membres del consell, l’Ajuntament establirà un 
sistema d’elecció que garanteixi la participació d’un representant de cada 
centre, com a mínim. 

Article 6. Durada 

El càrrec de representant tindrà una durada màxima de dos anys. S'iniciarà a 
5è de primària i continuarà a 6è de primària. Cada any es renovarà la meitat 
dels membres que formen el Consell per tal de garantir la continuïtat del 
procés. 
 
Article 7. Funcionament 
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Cada curs es convocaran tres sessions plenàries de forma ordinària  i de forma 
extraordinària sempre que es cregui necessari.  Les sessions es faran fora de 
l’horari escolar i seran de caràcter públic.  
Les sessions ordinàries es faran un cop cada trimestre durant el curs escolar. 
Si fos necessari reunir-se més vegades, s’acordaria amb tots els representants 
del Consell. 

Article 8. Audiència pública d’infants 

Dos cops a l’any es podrà fer una audiència pública que aplegarà els membres 
del Consell dels Infants i tots els regidors del Consistori, segons el que disposa 
l’article 25 del Reglament municipal de Participació Ciutadana. Aquesta 
audiència coincidirà amb l’acte de constitució del nou Consell dels Infants sobre 
el mes d’octubre de cada any i amb l’acte de finalització del Consell d’aquell 
curs cap al mes de juny o juliol, on es presentarà el treball anual del Consell i 
on s’exposaran els compromisos presos pel Govern de l’Ajuntament. 
 
 
 
Sant Cugat del Vallès, maig de 2010 
 


