SECRETARIA GENERAL
Assessoria Jurídica

REGLAMENT NÚM. 8.2
REGLAMENT DEL CONSELL D’INFANT DE SITGES
Definició
Article 1
El Consell d’Infants de Sitges és l’òrgan on els infants poden exercir el seu dret a
participar, a expressar les seves idees i pensaments i on poden proposar accions
concretes per transformar el seu poble.
Article 2
El Consell d’Infants té la seva seu a l’Ajuntament de Sitges, plaça de
l’Ajuntament s/n d’aquesta vila.
Article 3
El Consell d’Infants de Sitges és un òrgan constituït i reconegut dins del
Departament de “Participació Ciutadana” de l’Ajuntament de Sitges.
Objectius
Article 4
Amb la constitució del Consell d’Infants de Sitges es pretenen assolir diversos
objectius, uns que milloraran i enriquiran el poble i uns altres de caire educatiu.
Els objectius són:
* Tenir en compte les opinions dels infants, les seves necessitats i els seus
desigs a l’hora de fer nous projectes o buscar solucions.
* Adaptar el nostre poble als nens i nenes per fer-lo més humà i més amigable.
* Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la nostra societat.
* Afavorir que els nens i nenes de la nostra vila sentin la necessitat de participar i
que aprenguin els valors democràtics.
* Desenvolupar diferents competències en nens i nenes que els ajudin en el seu
progrés (dialogar, escoltar, ser autònoms, col·laborar...).
* Estrènyer els lligams entre les escoles i l’ajuntament potenciant una
col·laboració més estreta entre aquestes institucions.
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Composició
Article 5
El Consell d’Infants estarà format per alumnes del cens escolar de Sitges, una
persona que dinamitzarà les sessions i un/a secretari/ària.
Article 6
Els/les representants del Consell d’Infants seran alumnes de 5è. i de 6è.
d’Educació Primària elegits democràticament pels seus companys.
Article 7
Hi haurà un/a representant per a cada classe de 5è. i un/a per a cada classe de
6è. (en el cas de les escoles de Sitges). El poble del Garraf i el barri de Les
Botigues tindran un/a representant cadascun.
Article 8
El càrrec de representant tindrà una durada de 2 anys, començant a 5è. i
acabant a 6è.
Article 9
Cada any, durant el mes de setembre, es renovarà la meitat del Consell d’Infants
amb la qual cosa quedarà garantida la continuïtat dels treballs i dels projectes
que s’estiguin elaborant. La renovació seguirà el procediment que es detalla a
l’annex 1.
Article 10
L’Ajuntament designarà una persona coordinadora del Consell d’Infants per a
què dinamitzi, moderi i coordini les sessions del Consell d’Infants i faci d’enllaç
amb el Consistori.
Article 11
L’Ajuntament designarà una persona que actuarà de Secretari/ària del Consell.
La seva tasca consistirà en aixecar acta de les reunions, trametre les actes, les
convocatòries i altres documents als membres del Consell.

Organització
Article 12
El Consell d’Infants es reunirà d’octubre a juny. Les sessions plenàries ordinàries
d’aquest òrgan seran mensuals i es realitzaran fora de l’horari escolar. Quan
s’acordi es podran celebrar sessions extraordinàries.
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Article 13
El Consell d’Infants podrà tenir subcomissions de treball si es creu oportú.
També podrà convidar a les seves sessions tècnics, regidors o persones
qualificades quan es tractin temes concrets si així es decideixi.
Article 14
Cada any, els dos infants més votats representaran al Consell d’Infants (aquesta
elecció tindrà lloc en la primera sessió del Consell).
Article 15
Cada any, en la primera sessió del Consell s’elaborarà el Reglament de Règim
Intern (nombre i durada de les reunions, calendari,...). Aquest Reglament es
revisarà i aprovarà cada any.
Article 16
Cada any, en la darrera sessió es farà l’avaluació i es redactarà una memòria
que inclourà propostes concretes. Ambdues es lliuraran a l’alcaldia.
Article 17
Els acords, sempre que sigui possible, es prendran per consens. Si calgués
arribar a una votació, només podran votar els infants.
Article 18
A cada escola hi haurà unes bústies per a què la resta de nens i nenes puguin
fer arribar als membres del Consell les seves opinions, propostes i suggeriments.
Article 19
Al poble del Garraf i al barri de les Botigues la bústia de suggeriments estarà
col·locada a l’ Oficina Municipal respectiva (o altre lloc que es determini).
Article 20
El Consell d’Infants pot rebre encàrrecs concrets de l’Ajuntament. El tractament
d’aquests dependrà de la voluntat dels infants.
Partida pressupostària
Article 21
Cada any s’inclourà una partida pressupostària per fer front a les despeses que
es derivin del funcionament del Consell d’Infants.
Expectatives de continuïtat
Article 22
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El Consell d’Infants és un dels elements de participació ciutadana amb
continuïtat en el temps.
Difusió del consell d’infants
Article 23
S’inclourà el reglament d’aquest òrgan en la pàgina web de l’ajuntament.
Article 24
Es dissenyarà i crearà una web específica del Consell d’Infants adequada als
alumnnes dels centres d’Educació Primària per a què els nens i nenes es puguin
informar i facin arribar les seves idees i suggeriment via Internet.
Article 25
Es farà difusió pública de la tasca que dugui a terme el Consell a través dels
mitjans de comunicació locals (premsa, ràdio, televisió...).
Relació Ajuntament-Consell d’Infants
Article 26
L’Ajuntament podrà demanar la col·laboració del Consell en aquells assumptes
que estiguin relacionats d’alguna manera amb la infància.
Article 27
L’Ajuntament escoltarà i considerarà les aportacions i demandes del Consell
d’Infants en una audiència pública que tindrà lloc, un cop a l’any, amb els
membres del Consistori.
Article 28
L’alcalde donarà resposta a les qüestions plantejades pel Consell, ja sigui
personalment o per escrit.
Constitució Consell d’Infants de Sitges
Article 29
La Constitució del Consell d’Infants de Sitges (un cop renovat) tindrà lloc al Saló
de Plens de l’Ajuntament de Sitges durant la realització del Ple Ordinari del mes
d’octubre.
Article 30
L’alcalde lliurarà el nomenament a cadascun dels nous representants del Consell
d’Infants, que ocuparan el lloc on habitualment s’asseu el Consistori.
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Disposició transitòria
Durant el primer any de funcionament del consell els alumnes de sisè podran
ésser candidats i el seu càrrec de representant serà d’un sol curs escolar.

Procés electoral. Annex 1
El procés per a la renovació de la meitat dels representants del Consell d’Infants
de Sitges es durà a terme cada inici de curs durant la segona quinzena del mes
de setembre. El calendari d’aquest procés es concretarà cada any.
Qui podrà ser candidat ?
Podran ser candidats a representants del Consell d’Infants de Sitges tots els
alumnes que cursin el 5è. de Primària en alguna de les escoles de la vila i
estiguin empadronats a Sitges.
El poble del Garraf i el barri de Les Botigues hauran de renovar els seus
candidats quan un d’ells acabi sisè de primària.
Presentació de les candidatures
L’ajuntament facilitarà als Equips Directius dels centres els impresos per a què
els alumnes de 5è. puguin presentar les seves candidatures, Aquestes,
degudament complimentades es presentaran a les Direccions de les respectives
escoles.
Els nens i nenes de 5è. del poble del Garraf i del barri de Les Botigues que
assisteixin a un centre escolar fora del municipi podran recollir i presentar les
seves candidatures a l’Oficina Municipal respectiva.
Credencial de candidat
Els nens i nenes que presentin les seves candidatures rebran el credencial de
candidat sempre i quan aquestes reuneixin els requisits i s’hagin presentat dins
el termini establert.
Mesa electoral
A cada classe es constituirà una Mesa Electoral. La constitució de la mesa tindrà
lloc minuts abans de la votació. Actuarà com a President/a de la Mesa el tutor/a
de la classe i com a vocals el/la Delegat/ada i el/la Sots-delegat/ada dels
alumnes.
El President/a un cop complimentada i signada l’acta de votació la lliurarà a
l’Equip Directiu.
La Mesa electoral del barri de Les Botigues i del poble del Garraf estarà
constituïda per: com a President/a el Delegat de l’Alcalde (o persona que
5

SECRETARIA GENERAL
Assessoria Jurídica

designi) i com a vocals dos nens/es del cicle superior del cens escolar d’aquests
nuclis que es designaran mitjançant un sorteig públic. El sorteig es realitzarà
minuts abans de la votació i tot seguit es constituirà la mesa electoral.
Votacions a les escoles
L’Ajuntament facilitarà les butlletes per a les votacions.
Les votacions seran secretes i no s’admetrà delegació de vot.
Hi haurà una votació per a cada grup-classe de 5è.
En cas de no haver-se presentat cap candidatura tots els alumnes seran
elegibles.
En cas de produir-se un empat entre dos o més candidats es procedirà a una
segona votació. En aquesta segona votació només es podran votar els
candidats/es que han empatat.
En cas de persistir l’empat entre dos o més candidats es desempatarà mitjançant
un sorteig.
Votacions al poble del Garraf i al barri de Les Botigues de Sitges
L’Ajuntament facilitarà les butlletes per a les votacions.
Les votacions seran secretes i no s’admetrà delegació de vot.
S’elegirà un/a representant pel poble del Garraf i un altre pel barri de Les
Botigues.
En cas de no haver-se presentat cap candidatura tots els nens i nenes de 5è.
seran elegibles.
En cas de produir-se un empat entre dos o més candidats es procedirà a una
segona votació. En aquesta segona votació només es podran votar els
candidats/es que han empatat.
En cas de persistir l’empat entre dos o més candidats es desempatarà mitjançant
un sorteig.
Tramesa actes a l’Ajuntament
Els Equips Directius i els Delegats de l’Alcalde del barri de les Botigues i del
poble del Garraf trametran a l’Ajuntament les actes de les votacions.
L’Ajuntament lliurarà als representants del Consell d’Infants la Convocatòria de la
Constitució del Consell.
Farà lliurament del nomenament de representant del Consell d’Infants l’alcalde el
dia de la constitució d’aquest òrgan.
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--------DILIGÈNCIA.- Per fer constar que el present Reglament regulador del Consell
d’Infants de Sitges es va aprovar inicialment pel Ple de la Corporació de data
02/02/2004 Després del període d’informació pública va ésser aprovat
definitivament, i es va publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 195 de data 14/08/2004. Aquest text continuarà vigent mentre no s’acordi
la seva modificació o derogació. Dono fe.
Sitges, 4 d’octubre de 2004.
El secretari general,
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