Ajuntament de Parets del Vallès

Reglament del Consell d'Infants

2015

El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 26 de novembre de 2014 va aprovar
inicialment el Reglament del Consell d'Infants de Parets del Vallès, el qual s’ha
publicat íntegrament al BOP de data 26 de gener de 2015.
“REGLAMENT PER LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’INFANTS DE
PARETS DEL VALLÈS
Objecte i finalitats
Article 1
El Consell Municipal d'Infants és un òrgan consultiu i de participació sectorial dels nens i
nenes de Parets del Vallès sobre qüestions d'interès general pel municipi, per tal de
contribuir amb la seva visió a millorar el seu entorn més proper i créixer tot aprenent les
normes i els valors de la participació democràtica.
Es crea a l’empara de l’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
Règim Local, i l’article 23 del Reglament de Participació Ciutadana de Parets del Vallès
Aquest òrgan té caràcter consultiu i assessor i, en conseqüència, en cap cas podrà ni
substituir ni assumir competències pròpies dels organismes representatius.
Article 2
El Consell d'Infants té la seva seu a l’Ajuntament de Parets del Vallès
Article 3
Les funcions i objectius del Consell Municipal d'Infants són:
1. Oferir un espai on els nens i nenes de Parets puguin expressar la seva opinió i aconseguir
que aquesta sigui escoltada en les decisions que prenen les institucions sobre la vida
municipal
2. Contribuir a millorar el poble de Parets amb l’aportació del punt de vista dels infants.
3. Vetllar perquè les propostes emanades del Consell d’Infants siguin tingudes en compte i,
en la mesura del possible, executades.
4. Contribuir al coneixement del poble de Parets, de la seva realitat, de la seva riquesa
cultural i el seu teixit associatiu.
5. Aproximar els nens i nenes al valor de la democràcia i la participació
6. Promoure hàbits i actituds dialogants
7. Afavorir l’adquisició d’habilitats socials per part dels nens i nenes que en formen part, com
ara parlar en públic, exercir la representativitat i la corresponsabilitat, formar-se una opinió
pròpia i saber expressar-la.
COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT
Article 4.- Composició
1. Seran membres del Consell d’Infants de Parets:
Presidència: L’alcalde/ssa de Parets del Vallès
Vicepresidència: El regidor/a delegat d’Educació
Vocals: Un representant de cada un dels grups de 5è i 6è de primària de totes les escoles
de Parets del Vallès, que seran escollits democràticament pels seus companys durant el
mes de setembre de cada curs escolar.
Secretaria: Tècnic/a que forma part del consell o en qui delegui.
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2. Al finalitzar el curs escolar els consellers del curs de 6è deixen el seu lloc en el Consell.
Els consellers/res del curs de 5è poden repetir un segon any o bé anomenar un nou
membre, en substitució.
3. Les Escoles i l’Ajuntament vetllaran perquè el Consell d'Infants tingui una composició
representativa de nens i nenes.
4. Els membres del Consell d’Infants del moment disposaran d’un carnet que els acreditarà
com a tal.
Article 5.- Funcionament
1. El Consell d’Infants es constitueix, cada curs escolar al mes d’octubre, en sessió
celebrada a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
2. El Consell d’infants actuarà especialment en els àmbits que tinguin relació directa o
indirecta amb els temes de la infància
3. En la sessió constitutiva de cada curs escolar, l’Alcalde del municipi demanarà la
col•laboració del Consell d’Infants en el desenvolupament d’un projecte o assumpte
específics d’interès municipal.
4. El Consell d’Infants celebra sessions de treball mensualment que es realitzen
correlativament a les diferents escoles o en dependències municipals on treballen propostes
que faran arribar a l’Ajuntament.
5. El curs del Consell es tancarà en sessió pública durant el mes de juny, quan es
presentarà el treball anual del Consell d’Infants.
6. L'Ajuntament informarà i consultarà el Consell d'Infants en tots els temes que tinguin
relació directa o indirecta amb infància o aquells que es cregui que la visió del nen/a pugui
tenir una aportació qualitativa, alhora que escoltarà i considerarà les aportacions i
demandes del Consell.
Article 6
S'assignaran les tasques de coordinació i dinamització del Consell Municipal d'Infants de
Parets del Vallès a l’àrea d’Educació mitjançant els seus recursos polítics i tècnics.
Les convocatòries de les sessions amb l’Ajuntament, les realitzarà el/la regidor/a d’Educació
i la Secretaria l’assumirà el tècnic/a d’Educació.
Disposició Final
El present Reglament entrarà en vigor un cop l’Ajuntament l’hagi aprovat definitivament,
s’hagi publicat el text complet al Butlletí Oficial de la Província i serà vigent fins que s’acordi
la seva dissolució.”
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