
      REGLAMENT DEL CONSELL D’INFANTS DE LA CIUTAT DE BERGA 
 
 
 
Capítol  I 
Disposicions generals 
 
Article 1. 
Creació 
 
L’Ajuntament de Berga crea el Consell d’Infants de la ciutat, que s’adscriu a la regidoria 
d’educació i participació ciutadana del mateix consistori. 
 
Article 2. 
Definició 
 
El Consell d’Infants de Berga és un òrgan de participació de les nenes i nens d’entre 10 i 12 
anys de la ciutat. Un espai on poden exercir, com a ciutadans que són, el seu dret a 
reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal 
les seves propostes, a fi de contribuir a millorar la seva ciutat. 
 
Article 3. 
Fonaments 
 
La creació del Consell d’Infants es fonamenta en la Convenció sobre els Drets dels Infants 
aprovada per les Nacions Unides l’any 1989 i en les iniciatives constitucionals i autonòmiques 
reguladores dels drets de la infància. 
 
Article 4. 
Finalitat i objectius 
 
El Consell d’Infants de Berga és un òrgan de participació de les nenes i nens que té com a 
finalitat aconseguir que els infants visquin en la seva ciutat sent-ne part activa, desenvolupant 
la seva capacitat crítica i fent sentir la seva veu. 
El objectius generals són: 

1. Crear una estructura vàlida i estable de participació dels infants i de comunicació entre 
aquests i les autoritats municipals. 

2. Fomentar el treball col·lectiu en pro d’un bé comú. 
3. Desenvolupar estratègies per treballar la democràcia participativa. 
4. Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de manifestar i decidir com volen que 

sigui la seva ciutat 
5. Aconseguir que les persones adultes reconeguin els drets dels infants, valorin la seva 

opinió i la prenguin en consideració. 
 
Article 5. 
Àmbit d’actuació 
 
El Consell d’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 infants. 
 
Capítol II 
Composició i funcions 
 
Article 6. 



Composició 
 
El Consell d’Infants de Berga està compost dels següents membres: 
 

1. El president o presidenta que serà l’alcalde/essa o el membre de l’Ajuntament en qui 
delegui. 

2. El regidor o regidora d’educació. 
3. Un representant per aula de cada centre educatiu que cursin 5è i 6è de primària. 
4. Un tècnic/a municipal. 

 
El tècnic municipal exercirà les funcions de secretari, formant part del Consell amb veu, però 
sense vot. 
 
Article 7. 
Elecció i constitució del Consell 
 

- L’elecció de Consellers/es es farà a les aules dels Centres Escolars corresponents. 
L’elecció es farà democràticament 

- La constitució del Consell d’Infants es farà una vegada les escoles hagin fet arribar els 
noms de tots els Consellers/es. 

 
Article 8. 
Durada del mandat 
 
El mandat dels representants dels Ajuntaments serà de 4 anys, coincidint amb el mandat 
municipal. 
La durada dels representants del Consell d’Infants serà de 2 anys. Al començament del curs 
escolar es renovarà el 50% dels Consellers/es. Es renovaran els alumnes que comencin 5è 
de primària coincidint amb la baixa dels alumnes que finalitzin 6è de primària. 
 
Article 9. 
Funcions del Consell d’Infants 
 

- Fer un recull de les necessitats i les demandes dels infants de la ciutat i comunicar-ho 
a l’Ajuntament. 

- Crear comissions de treball sempre que es cregui oportú. 
- Crear propostes i solucions per la millora de la ciutat. 
- Consensuar qualsevol tema tractat en les comissions o sessions de treball. 
- Elevar els consensus al Plenari del Consell d’Infants municipal. 
- Ser informat del tràmit de les seves propostes i de les actuacions de l’Ajuntament 

envers les seves demandes. 
- Establir mecanismes de coordinació escola- Ajuntament. 

 
Article 10. 
Funcions de l’equip tècnic del Consell d’Infants 
 

- Treballar amb els infants la seva capacitat d’opinió i presa de decisions. 
- Recollir les propostes dels infants, estudiar-les per tal de fer-les viables i a no ser 

possible poder argumentar-les. 
- Vetllar pel compliment  de la responsabilitat  de tots els membres integrants del 

Consell d’Infants. 
- Dinamitzar les sessions del Consell d’Infants a partir d’una metodologia vinculada a la 

participació ciutadana amb els centres escolars i l’Ajuntament. 
 
 



Article 11. 
 
Als tallers de treball s’utilitzaran dinàmiques participatives per garantir la implicació de totes i 
tots els membres. 
 
 
 
Capítol III 
Règim de sessions i convocatòria 
 
Article 12. 
Periodicitat de les sessions 
 
Es celebraran sessions Plenàries un mínim de dues vegades l’any, i de forma extraordinària 
sempre que es cregui necessari. 
Les sessions es faran fora de l’horari escolar i seran de caràcter públic. 
Es celebraran sessions de treball o informatives una vegada al mes. Si fos necessari reunir-
se més vegades, s’acordaria amb tots els representants del Consell d’Infants. 
 
Article 13. 
Convocatòria de les sessions 
 
Les sessions plenàries seran convocades per la presidència amb un mínim de tres dies 
d’antelació.  
Tots els representants en el Consell d’Infants rebran la convocatòria del Ple al seu domicili 
amb l’ordre del dia i l’acta de la sessió anterior. 
Les sessions plenàries se celebraran a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Berga. 
 
Article 14. 
 
El tutor/a de cada aula del cicle superior de primària, faran la primera presentació del 
significat del Consell d’Infants i del que suposa ser Conseller/a del mateix. 
 
Article 15. 
 
Les propostes aportades pels infants de cada centre escolar, seran el punt de partida per 
escollir el tema a tractar durant el curs. 
 
Article 16. 
 
En la primera sessió de trobada es farà la Constitució del Consell d’Infants anual i quedarà 
establert el calendari de les sessions ordinàries de treball. 
 
Article 17. 
 
Els Consellers/es prendran nota de totes les informacions que hagin de traspassar als infants 
als centres escolars. 
 
Article 18. 
 
Els Consellers/es en el seu segon any, han de fer el traspàs d’informació sobre la situació del 
Consell d’Infants en aquells moments i les propostes pendents de realitzar o treballar als nous 
membres que s’incorporin com a Consellers/es. 


