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ESTATUTS DEL CONSELL DELS INFANTS 
 
 

DICTAMEN 
 

L’Ajuntament de Granollers,  d’acord amb la Convenció Internacional sobre els Drets dels infants 
promulgada per les Nacions Unides a Nova York l’any 1989 i ratificada pel Parlament de 
Catalunya l’any 1991, s’acull al reconeixement del dret dels infants a reunir-se i el dret que els 
seus interessos son prioritaris a l’hora de prendre qualsevol decisió que els afecti. 

 
Per tal de materialitzar aquests drets el Servei d’Educació  proposa  la creació del Consell dels 
Infants de Granollers, com a òrgan de participació dels infants en els projectes de ciutat i 
l’aprovació d’uns Estatuts que regulin el funcionament d’aquest òrgan. 
 
Atès l’article 26 del ROM i l’article 49 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim 
Local,l’article 162 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril municipal i de règim local de Catalunya i l’artícle 
63  del Reglament d’OAS dels ens locals de Catalunya, sobre la competència del Ple de 
l’Ajuntament per a l’adopció d’aquest acord. 
 
PROPOSO al Ple de l’Ajuntament:   

 
PRIMER . Aprovar la creació del Consell dels infants de Granollers. 
 
SEGON  . Aprovar inicialment els Estatuts que han de regular el funcionament del Consell dels 
Infants, següents: 

 
“ESTATUTS del  CONSELL DELS INFANTS 
Capítol 1: Naturalesa i àmbit 
 
Article . 1 
La Convenció Internacional sobre els Drets de l'Infant promulgada per les Nacions Unides a 
Nova York l'any 1989, i ratificada pel Parlament de Catalunya l'any 1991 es recull en el seu 
articulat el dret dels infants a reunir-se amb els altres i el dret a què els seus interessos han de 
considerar-se prioritaris a l'hora de prendre qualsevol decisió que els afecti.  
 
El Consell dels Infants és l’òrgan de participació i consulta en els projectes I de qualsevol 
aspecte relacionat amb la ciutat que afecta als infants com a ciutadans més petits i de ple dret. 
 
Capítol 2 Objectius 
 
Article . 2 
Els objectius del Consell del Infants són els següents: 

a) Expressar el punt de vista com a infants en relació a diferents aspectes de la 
ciutat que els afecten. 
b) Animar als infants a manifestar les seves necessitats, i a partir de les seves 
idees, concretar-les en propostes i aportacions per millorar la ciutat. 
c) Aprendre a dialogar i arribar a consensuar diferents opinions. 
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d) Contribuir i participar en projectes municipals reals per a la ciutat fent 
aportacions d'idees i suggeriments amb la col.laboració de tècnics (urbanistes, 
arquitectes, ... ) 
e) Aprendre, com adults, a tenir en compte les idees i les propostes que ens facin 
els infants. 
f) Treballar per modificar l'actitud dels adults perquè respectin les necessitats dels 
infants. Ajudar-los a escoltar i entendre els infants per saber dialogar 
g) Aprendre que la participació com a ciutadans ajuda en la millora de la nostra 
ciutat. 

 
Capítol 3 Composició 
 
Article . 3 
El  Consell dels Infants és un òrgan compost per un màxim de 25 nens i nenes de Granollers. 
Cada escola i esplai de la ciutat tindrà un representant de d’edats compreses entre els 10 i els 12 
anys. 
 
Article . 4 
Els membres del Consell ho seran per un període de dos cursos acadèmics. Cada any és 
renovarà la meitat dels membres, de manera que la permanència de l’altre meitat asseguri un 
funcionament continuat. Cada nen/a formarà part del Consell durant un període de dos anys.  
 
Article . 5 
Cada centre educatiu decidirà la forma d’elecció del seu representant. 
 
Article . 6 
Participaran en el funcionament de les sessions i en el desenvolupament de les propostes un/a 
dinamitzador/a i les tècniques del Servei d’Educació, que canalitzaran i vehicularan les propostes 
dels infants.  
 
Capítol . 4 Organització 
 
Article . 7 
El Consell dels infants queda estructurat amb els òrgans següents: President, Vice-president, 
Secretari, Plenari del Consell i comissions de treball 
 
Article . 8 
La presidència del Consell dels infants de Granollers recau en l’alcalde de Granollers. 

Són funcions del president: 
a) Exercir oficialment la representació del Consell en tots els actes i 
procediments que calgui 
b) Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin prés 

 
Article . 9 
El vice-president té com a funció específica la substitució del president amb tots els drets i 
deures 
 
Article . 10 
Actuarà com a secretari del Consell els/les tècnics/ques d’educació que assisteixen al Consell 

Són funcions de la secretaria: 
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a) Aixecar actes de les reunions i custodiar tota la documentació del 
Consell. 
b) Certificar els acords amb el vist-i-plau del president. Tramitar i arxivar la 
correspondència i la documentació 

 
Article . 11 
El plenari del Consell queda constituït per la totalitat dels membres a què es fa referència a la 
composició. 

Són funcions del Plenari: 
a) Elaborar i aprovar el programa d’actuacions del mateix 
b) Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o actuació 
que afecti el camp d’actuació del Consell. 
c) Elevar informes i propostes al Ple de l’Ajuntament i a qualsevol altre 
entitat servei sobre aquelles qüestions relacionades directament amb les seves 
competències. 
d) Elaborar totes les planificacions, informes que li siguin demanats per 
l’Ajuntament de Granollers. 

 
Article .12: 
Les comissions de treball són específiques per portar a terme una funció concreta. La seva 
creació, la composició, el contingut i la duració els donarà l’acord del Plenari del Consell. 
 
Capítol 5 Funcionament 
 
Article . 13 
El Consell es reunirà  una vegada al mes, i una vegada a l'any es farà una audiència pública o 
ple municipal extraordinari amb la presència de l’alcalde i els regidors i regidores del consistori. 
 
Article . 14 
El règim de reunions de les comissions de treball es marcarà per acord dels seus membres i en 
atenció a les directrius marcades pel Plenari en el moment de la seva creació. 
 
Article .15 
El Consell pot convidar a altres persones,  quan  ho consideri necessari, per demanar informació, 
assessorament, o col·laboració per portar a bon terme una proposta”. 
 
 
TERCER . Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies comptat des de 
l’endemà de la p’ublicació de l’Anunci en el BOP, a l’efecte de presentació de reclamacions o 
suggeriments. 
 
QUART . En el cas de no presentar-se’n, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva, prèvia 
publicació del text íntegre dels Estatuts en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
No obstant això el Ple de l’Ajuntament decidirà. 
Granollers,    gener de 2001 
La regidora d’Educació 
 
 
Conce Acedo i Borrasca 
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