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REGLAMENT DEL CONSELL CIUTADÀ D'INFANTS DE FIGUERES 

 
 
OBJECTE I FINALITATS 

 
Article 1.- 
El Consell Ciutadà d'Infants és un òrgan consultiu  de l'Ajuntament de Figueres que ha promoure 
la participació dels infants, escoltant les seves opinions i els seus interessos. Alhora ha de 
permetre la consulta i assessorament de l'Alcalde i del Govern municipal sobre qüestions 
d'interès general del municipi. 
 
Article 2.- SEU 
El Consell d'Infants té la seva seu a l'Excm. Ajuntament de Figueres, Plaça de l'Ajuntament, 12. 
 
Article 3.- FUNCIONS 
Les finalitats del Consell Ciutadà d'Infants són: 
A - Promoure hàbits democràtics i sentiments de pertinença als infants i adolescents. 
B - Promoure  un escenari que esdevingui educatiu i participatiu. 
C - Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament 
infantils sinó tots els aspectes relacionats amb la ciutat, desenvolupant així, una major sensibilitat 
cap a la relació entre ciutat i infant. 
D - Projectar i experimentar solucions tenint en compte els infants amb el ple dret de ciutadania, 
entès com a dret a viure i utilitzar la ciutat. Fer una ciutat també a la mida dels infants. 
E - Permetre que els infants coneguin millor el funcionament de l’Ajuntament. 
F - Posar en valor la política com una activitat necessària per a la convivència. 
G – Promocionar els drets dels infants. 

 
COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT 

 
Article 4.- PRESIDÈNCIA I SECRETARIA 
La presidència del Consell Ciutadà d’Infants correspon a l’Alcaldessa o regidor/a en qui delegui. 
La secretaria del Consell correspondrà al sercretari/a general o funcionari/a en qui delegui 

 
Article 5.-  VOCALS I NOMENAMENTS 
El Consell Ciutadà d’Infants de Figueres està format per infants i adolescents escollits per 
l'alumnat de les diverses escoles i instituts de Figueres.  Amb un màxim de dos participants per 
centre. Els membres del Consell seran nomenats per decret de l’Alcaldia presidència. 
La participació en el Consell  es canalitzarà a través de la coordinació i el consens amb els centres 
educatius. 
Els/les representants en el Consell d'Infants seran escollits de forma democràtica. 
 
Article 6.- DURADA 
El càrrec ocupat dins el consell ciutadà d’infants té una durada màxima de dos anys. S'inicia a 6è 
de primària i continua a 1r. d'Educació Secundària Obligatòria. Cada any es renovarà el 50% dels 
membres que formen el Consell per tal de garantir la continuïtat del procés. 
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ELEVACIÓ DE LES PROPOSTES DEL CONSELL A L’AJUNTAMENT 
 
Article 7.-  
Els/les representants seran els receptors de les demandes i propostes del seu grup, les qual seran 
debatudes en el ple del consell. Les conclusions acordades pel Consell seran recollides en una 
acta. 
 
Article 8.- 
El Consell Ciutadà d'Infants elaborarà propostes que farà arribar a l'Alcaldia,  que donarà resposta 
escrita a les qüestions plantejades. 
 
COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT 
 
Article 9.- 
L’ Ajuntament informarà i consultarà el Consell Ciutadà 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 seves aportacions i demandes. 
 
Article 10.- 
L'Ajuntament es compromet a demanar la col·laboració del Consell Ciutadà d'Infants en el 
desenvolupament de dos projectes o assumptes específics a l'any, com a mínim i a dur a terme, 
com a mínim, una de les seves propostes. 
 
Article 11 .- 
Anualment es farà una audiència pública amb la totalitat del Consistori i els membres del Consell 
d'Infants, en què es presentarà el treball anual del Consell i on s'exposaran els compromisos 
presos pel Govern de l'Ajuntament. 
 
Article 12.-  
Sempre que es consideri necessari podran ser convocats a les reunions, amb veu però sense 
vot, tècnics o persones especialistes per tractar de qüestions puntuals o per efectuar estudis 
específics. 
 
Article 13.- CALENDARI DE REUNIONS 
El Consell Ciutadà d'Infants  es reunirà en sessió plenària amb caràcter ordinari tres cops l'any, 
fora de l'horari escolar. En sessió extraordinària es podrà reunir sempre que el president/a ho 
consideri oportú o a petició expressa d’una cinquena part dels seus membres, formulada per 
escrit i adreçada al president/a del Consell. 
 
Article 14.- COORDINACIÓ, DINAMITZACIÓ  I TRÀMITS ADMINISTRATIUS 
Les tasques de coordinació i dinamització del Consell Ciutadà d'Infants de Figueres corresponen,  
en el cartipàs vigent, a la regidoria d’Infància i Adolescència i, administrativament, a la regidoria 
d’Educació. 
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Article 15.- PRESSUPOST 
El pressupost municipal assignarà al Consell d'Infants una partida suficient pel desenvolupament 
de les seves activitats. Per a l’any 2014 les despeses atribuïbles al Consell Ciutadà d’Infants estan 
contemplades en les partides del Pla Educatiu d’Entorn. 
 
Article 16.- REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 
El Consell Ciutadà d'Infants elaborarà el seu Reglament de Règim Intern, en el qual, entre altres, 
s'hauran de preveure les qüestions següents : 
 
a) Reunions ordinàries i extraordinàries del Consell. 
b) Estructuració operativa del Consell a efectes del seu funcionament: sessió plenària, 
comissions de treball... i establint-ne la composició i les funcions. 
c) Supòsits en què el Consell d'Infants podrà sol.licitar l'assistència a les seves reunions de 
persones de reconeguda vàlua i coneixement, amb veu però sense vot. 
d) Pla d'actuació per a la realització de les convocatòries a les seves reunions, així com de 
publicació d'estudis, acords i informes. 
e) Previsions per a la confecció de la Memòria anual d'activitats 
f) Mecanismes de substitució dels membres  
 
 
 
 
 
 

DILIGÈNCIA: Per a fer constar que aquest document que consta de dos fulls, escrits el primer a 
doble cara i el segon a una sola cara, segellats amb el segell de l’Ajuntament i signats per mi, 
va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Figueres el dia     . 
En dono fe. 
 
Figueres,     . 
 
El secretari general 
 
 
 
Fernando González Cebrián              

 


