
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DELS INFANTS DE SABADELL  
 
PREÀMBUL  
 
La Constitució Espanyola, en el seu l’article 9.2, menciona “facilitar la participació de 
tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social”. Així mateix l’article 
23 “reconeix als ciutadans el dret fonamental a participar en els assumptes públics, 
així com la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural 
econòmic i polític”. En el mateix sentit, l'article 43 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya reconeix aquesta qüestió quan preveu que: “Foment de la participació 1. Els 
poders públics han de promoure la participació social en l’elaboració, la prestació i 
avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en 
els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte al principis de 
pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.”  
 
En l’àmbit local, l’article 69.1 de LRBRL i l’article 154.1 de TRLMRLC estableixen que 
“les corporacions locals han de facilitar la més amplia informació sobre la seva activitat 
i participació de tots els ciutadans en la vida local”.  
 
A nivell corporatiu, el Reglament Orgànic Municipal (ROM), modificat en sessió de Ple 
de l’Ajuntament de Sabadell el 29 de desembre de 1999, concretament el seu article 
82, estableix que l’objecte dels consells de participació consisteix en “estimular i 
canalitzar la participació ciutadana i de les seves associacions en la gestió dels afers 
municipals, i fer possible la seva corresponsabilització en el govern municipal. Llur 
funció “s’adreça principalment a emetre informes de les iniciatives municipals relatives 
al sector que afecti el consell en qüestió i a proposar a l’Ajuntament iniciatives 
referents al sector d’interessos que li són propis”.  
 
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. 
  
A nivell local l’Ajuntament de Sabadell és "Municipi Aliat del Programa Ciutats Amigues 
de la Infància" d' UNICEF Espanya, i compta amb el seu suport i col·laboració per al 
desenvolupament, la millora contínua i la innovació de les polítiques d'infància i 
adolescència a la nostra ciutat.  
 
Un dels objectius que recull el Pla de Mandat 2016-2019 és el d’impulsar la 
participació activa dels infants com a ciutadans de ple dret a partir de la Creació del 
Consell de la Infància i Adolescència de Sabadell, objectiu que també es comparteix 



en els principis que ens orienten com a municipi aliat d’escoltar els infants i respectar 
les seves opinions.  
 
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 només pels adults indispensables per coordinar-lo i dinamitzar-lo.   
 
També cal prendre en consideració que la responsabilitat educativa i formativa no és 
només de la família, l’escola i altres organismes o entitats 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.  
 
Cal destacar la importància que té la participació com a eina de tots els ciutadans i 
ciutadanes incloent-hi els més joves. És per això que és fonamental fomentar-la i 
aconseguir que sigui exitosa a través d’un retorn constant i que arribi al màxim número 
de persones a través d’espais clau com són les institucions educatives tant formals 
com no formals.  
 
Tenint en compte tot l’anterior, l’Ajuntament de Sabadell 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, participar activament en el debat sobre els diferents assumptes de 
la ciutat i puguin ésser escoltats i consultats sobre matèries que afectin el seu benestar 
i el seu entorn.  
 
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 interessa; a la 
vegada que desenvolupen diferents habilitats com l’empatia, el diàleg, l’esperit crític i 
la implicació i participació en els assumptes públics.  
 
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.  
  
DISPOSICIONS GENERALS 
  
Article 1. Naturalesa i règim jurídic  
 
El Consell dels Infants és un òrgan consultiu i de participació sectorial creat de 
conformitat amb els articles 69 i següents 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 a la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya i, l’article 82 del Reglament Orgànic Municipal de 
Sabadell 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 de participació sectorial 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.  
 



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, substituït ni assumir competències 
pròpies dels òrgans de govern municipals.  
 
Article 2. Objecte  
 
El Consell de participació territorial d’Infants i Adolescents 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.  
 
Article 3. Funcions  
 
El Consell de participació territorial d’Infants i Adolescents de Sabadell té les següents 
funcions:  
 
1. Actuar com a òrgan consultiu de l’Ajuntament de Sabadell en matèries vinculades a 
la infància. 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.  
2. Promoure i dinamitzar la participació dels infants i adolescents de Sabadell, 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.  
3. Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament els informes, les propostes i els 
estudis que elabori en aquesta matèria, dins de l’àmbit de les seves competències com 
a consell consultiu.  
4. Definir i presentar als òrgans competents de l’Ajuntament les propostes sobre les 
línies estratègiques a seguir pel funcionament del mateix Consell.  
5. Promoure la interrelació dels infants i dels adolescents amb el teixit associatiu 
vinculat a aquest col·lectiu amb la fi de fomentar l’associacionisme.  
6. 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.  
7. 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 i els adolescents.  
8. Que els infants i adolescents 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.  
9. Elaborar una memòria anual de totes les accions i projectes desenvolupats en 
l’àmbit local així com el seu grau d’assoliment, en relació a la infància i l’adolescència.  
10. Avaluar i fer seguiment del Pla d’infància com a document que serveix per marcar 
les directrius i polítiques més adequades en relació a la infància de la nostra ciutat.  
 
Article 4. Relació amb l’Ajuntament  
 
El Consell d’Infants i adolescents de Sabadell és un òrgan vinculat a la Regidoria de 
Cicles de Vida de l’Ajuntament de Sabadell o bé a qui correspongui la competència en 
l’àmbit d’infància i adolescència.  
 



COMPOSICIÓ I CONSTITUCIÓ DEL CONSELL  
 
Article 5. Composició  
 
El Consell de participació territorial d’Infants i Adolescents s’organitza en el Consell 
Plenari, les 7 Comissions de zona i la Coordinadora de les Comissions de zona. 
  
El Consell Plenari és l’òrgan màxim de presa de decisions en el que estan 
representats i representades nens i nenes de tota la ciutat amb el suport de persones 
dinamitzadores. Al Consell Plenari es promourà la participació paritària i la diversitat en 
les diferents manifestacions culturals, ètnica, funcional, etc i estarà format per:  
 
1. El president o presidenta que serà l’alcalde/essa o el membre de l’Ajuntament en qui 
delegui.  
 
2 El vicepresident o vicepresidenta que serà el regidor/a de l’àmbit o en qui delegui.  
 
3. Un màxim de 100 consellers o conselleres, d’entre 9 i 12 anys (amb la possibilitat 
d’ampliació a les franges d’entre 8 i 14 anys) dels centres d’educació de primària i/o 
centres oberts i/o esplais i/o entitats amb seccions infantils, del municipi de Sabadell.  
  
4. El secretari serà un tècnic/a municipal, formant part del Consell amb veu, però 
sense vot.  
 
Les Comissions de zona són grups de treball en els que estan representats nens i 
nenes del territori. Es crearan 7 Comissions de zona a partir de la distribució del mapa 
de districtes de la ciutat i comptaran amb una persona dinamitzadora.  
Cada Comissió de zona estarà formada per: 
  
1. Un màxim de 14 Consellers i conselleres. 

 
La Coordinadora de comissions de zona és l’encarregada de preparar les sessions 
plenàries i de fer seguiment i coordinar el treball de les Comissions de zona. La 
Coordinadora comptarà com a mínim amb el suport de dues persones dinamitzadores i 
estarà formada per:  
 
1. Un màxim de 21 consellers o conselleres, 3 per cada Comissió de zona sempre que 
sigui possible.  
 
Article 6. Elecció i nomenament dels consellers i conselleres  
 
Els nens i nenes de Sabadell que vulguin ser candidats/es a consellers/es, prèvia 
autorització del pare/mare/tutor/a seran escollits per sorteig per formar part del Consell 
dels Infants i adolescents i de la Comissió de zona corresponent.  
 
Un cop constituïdes les Comissions de zona s’escollirà també per sorteig en el sí 
d’aquestes 3 consellers/es entre els infants que vulguin ser representants a la 
Coordinadora de comissions de zona que estarà formada tal com s’indica a l’article 5 
per 21 consellers/es.  
 
El càrrec dels consellers/es tindrà una durada de 2 anys a excepció dels primers 
membres que seran nomenats fins a setembre de 2019. A partir d’aquesta data 
s’iniciaran renovacions parcials de la meitat dels seus membres l’últim trimestre de 
l’any tenint en compte el criteri de l’edat de forma que aquells consellers/es de major 
edat seran renovats de conformitat al procés acordat.  



 
El procés es desenvoluparà de la següent manera:  
 
Consells comissions de zona per sorteig / Coordinadora de comissions de zona 
per sorteig  
 
1ª Etapa: Sessions informatives als nens i nenes  
Centres Escolars (Centres Educatius i d’educació especial), Esplais, Centres Oberts i 
altres centres d’educació no formal.  
 
2ª Etapa: Candidatures  
Els nens i nenes presenten la seva candidatura a través del centre educatiu, esplai, 
entitat o centre obert, conjuntament amb el full de compromís i autorització per les 6  
sortides durant les sessions del Consell Plenari, les Comissions i la Coordinadora i el 
full d’autorització sobre els drets d’imatge.  
 
3ª Etapa: Sorteig de consellers/es  
S’escull un màxim de 14 consellers/res de zona procurant la paritat en la seva 
composició així com la diversitat, la resta formarà una llista ordenada de suplents.  
 
4ª Etapa: Constitució de les 7 Comissions de zona i del Consell dels Infants i 
adolescents.  
 
5ª Etapa: Candidatures dins de cada Comissió de zona per tal que surtin 3 
representants de cada una d’elles i 3 suplents per la Coordinadora de comissions de 
zona del Consell d’Infants i Adolescents de Sabadell.  
 
6ª Etapa: Sorteig en el si de cada Comissió de zona per escollir els/les Consellers/es 
que representaran cada districte a la Coordinadora de Comissions de zona. 
 
Article 7. Suplència  
 
Durant el sorteig per escollir els/les consellers/es territorials també es designarà, 
mitjançant el mateix procediment, els suplents per cada districte.  
Aquests suplents seran designats consellers/es en el supòsit que els consellers/es 
s’absentin de les sessions del Consell per causes injustificades, més de dues vegades, 
o en aquells casos de renúncia o baixa de l’acta de conseller/a.  
 
La vigència de les suplències quedarà supeditada al mandat del conseller/a 
substituït/da.  
 
Article 8. Constitució del Consell 
  
La constitució del Consell de participació territorial d’Infants i Adolescents es farà una 
vegada s’hagi celebrat el sorteig i es coneguin els noms dels consellers i conselleres.  
 
Aquest acte tindrà lloc durant sessió del Plenari.  
 
ORGANITZACIÓ DEL CONSELL  
 
Article 9. Sessions  
 
El Consell Plenari es reunirà dos cops a l’any (coincidint amb la sessió de constitució i 
l’Audiència pública de tancament) en horari extraescolar i en reunions d’una durada 
que oscil·larà entre una hora i mitja i les dues hores.  



 
Les sessions de les Comissions de zona es realitzaran mensualment, excepte el mes 
d’agost, en horari extraescolar i en reunions d’una durada màxima de dues hores.  
 
La Coordinadora de Comissions de zona es trobarà trimestralment, en horari 
extraescolar i en reunions d’una durada que oscil·larà entre una hora i mitja i les dues 
hores.   
 
Article 10. Comissions de treball  
 
Es podran crear comissions de treball en el sí del Consell quan calgui, alhora que es 
podrà convocar tècnics/ques, regidors/es o persones d’interès quan es cregui 
necessari.  
 
Article 11. Reglament de Règim Intern  
 
Després de cada renovació del Consell, en la primera sessió s’elaborarà el Reglament 
de Règim Intern en què es fixarà el dia de trobada, l’horari i altre qüestions de caire 
formal com la possibilitat de crear comissions de treball.  
 
Article 12. Encàrrecs anuals  
 
Cada any es desenvoluparà com a mínim un projecte, la temàtica del qual s’escollirà 
en la sessió de constitució a proposta dels infants i/o del govern municipal, i s’anirà 
desenvolupant i tractant al llarg de les sessions de treball de les Comissions de zona. 
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 següent Plenari del Consell.  
 
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, artística i recreativa del seu entorn  
 
Article 13. Tancament sessions  
 
Per finalitzar les sessions del Consell de cada any caldrà realitzar, per part dels 
membres del Consell, una memòria d’activitats i un document de propostes i accions a 
dur a terme a Sabadell, que es lliurarà a l’Ajuntament de Sabadell a través d’una 
Audiència Pública.  
 
Article 14. Presa de decisions  
 
Les decisions en el sí del Consell, de les comissions de zona i de la Coordinadora de 
les comissions de zona s’hauran de prendre per consens. En cas que el desacord sigui 
insalvable, es decidirà per votacions. Cada nen o nena disposa d’un vot.  
 
Article 15. Bústia  
 
La finalitat de les bústies és recollir opinions, propostes i qüestions que preocupin a la 
resta de nens i nenes de Sabadell, en aquest sentit es definirà un sistema de recollida 
d’informació als espais on hi hagin infants per tal que aquests puguin fer arribar les 
seves propostes i/o inquietuds.  
 



Són els propis consellers i conselleres els encarregats de gestionar les bústies i dur en 
el sí de la Coordinadora de Comissions de zona les propostes de la resta d’infants. 
Sempre s’ha de donar resposta a les cartes o suggeriments rebudes.  
 
Article 16. Convocatòria de les sessions  
 
Les convocatòries a les sessions del Consell Plenari, a les Comissions de zona i a la 
Coordinadora de comissions de zona es comunicaran 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. A la 
convocatòria es farà referència expressa a l’ordre del dia, així com al dia, lloc i hora de 
celebració de les reunions. 
 
Article 17. Famílies 
 
Les famílies dels Consellers i Conselleres estaran sempre informats de les activitats 
realitzades tant de manera prèvia com posterior a les sessions a través d’un 
mecanisme de comunicació que s’especificarà cada any durant la Constitució del 
Consell. 
 
Article 18. Seu 
 
L’Ajuntament sempre posarà a disposició un espai estable tant per les sessions del 
Consell Plenari, de les Comissions de zona i de la Coordinadora de comissions de 
zona, adequat al treball a realitzar amb els Infants i Adolescents. 
 
FINANÇAMENT 
 
Article 19. 
 
Els pressupostos anuals contemplaran una partida dedicada al Consell de participació 
territorial d’Infants i Adolescents, per tal que les despeses de desplaçament, materials i 
de funcionament que se’n derivin d’ aquest òrgan estiguin cobertes, segons 
possibilitats pressupostàries. 
 
Article 20. 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 Sabadell i la normativa continguda a aquestes efectes 
en laLlei14/2010,del27de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ 
adolescència i el Decret200/2013,de23 de juliol, dels consells de participació territorial i 
nacional dels infants i els adolescents de Catalunya. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Membres CNIAC 
 
En el moment que el Consell d’Infants i Adolescents de Sabadell estigui en 
funcionament i hagi consolidat aquestes posarà en marxa el procediment per designar 
un representat al Consell Nacional d’ Infància i Adolescència de Catalunya 
(CNIAC),creatl’any2014 mitjançant el Decret 200/2013 de 23 de juliol, dels consells de 
participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya, i el Decret 
202/2009 de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema 
Català de Serveis Socials. 



Com a funció principal té la de representar els interessos i els punts de vista dels 
infants i els adolescents de Catalunya, i l’integra una Presidència, Vicepresidència, 
Secretariat, Assemblea i Comissió Permanent. 
Els seus membres són designats pel Consell territorial d’infància i adolescència 
corresponent per un període de dos anys. 
 
El/la conseller/a designat per formar part del CNIAC es mantindrà actiu en ambdós 
òrgans i per tant romandrà el vincle amb la Comissió de zona i el Plenari del Consell 
Municipal dels Infants de Sabadell.  
 
DISPOSICIÓ TRANSITORIA  
 
La durada del càrrec dels primers membres tindrà una durada inferior a 2 anys pels 
que no renovin i inferior a 3 anys pels que renovin al setembre del 2019.  
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
El present Reglament, un cop aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de 
Sabadell, 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. 
 


