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El Ple de l’Ajuntament de Badalona en sessió celebrada el dia 29 de juny de 2004, va 
aprovar  provisionalment  el  Reglament  del Consell de Participació dels Infants de 
l’Ajuntament de Badalona. 
En  data  22  de  setembre  de  2004,  es  va publicar  l’aprovació  provisional  de  
l’esmentat Reglament, en atenció al que disposa l’art.70.2 de la Llei de Bases de 
Règim Local, sotmetent-se a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, 
durant els quals, no s’ha presentat cap al·legació i/o suggeriment pels interessats. Per 
tant, l’acord esmentat es considera  aprovat  definitivament,  essent  el  text del 
Reglament el següent: 
 
 
REGLAMENT DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DELS INFANTS DE 
L’AJUNTAMENT DE BADALONA 

 
Disposicions generals 

Article 1 
 
El  Consell  de  Participació  dels  Infants  és un òrgan consultiu i de participació 
sectorial creat de conformitat al disposat als articles 59i 50 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya  (Llei  8/1987,  de  15  d’abril)  i  els articles 40 al 42 de 
les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana.  
El  Consell  està  vinculat  a  l’Àmbit  de  Serveis a les Persones i pretén afavorir la 
participació  dels  infants  en  els  assumptes  municipals.  

Article 2 
 
El  Consell  de  Participació  dels  Infants  de Badalona  té  per  objecte  assolir  les  
finalitats següents: 
 
 Potenciar  i  dinamitzar  la  participació dels infants de la ciutat, fent possible 

el debat sobre la vida de la seva ciutat. 
 Promoure  un  escenari  que  esdevingui educatiu a la vegada que participatiu. 
 Promoure un espai on els infants puguin trobar-se  còmodes  i  expressar-se  

lliurament en relació als temes que els interessen. 
 Potenciar un espai on els infants puguin intercanviar les experiències que fan 

als seus centres. 
 Donar  a  conèixer  als  adults  el  punt  de vist 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. 

 Conèixer,  analitzar  i  valorar  el  conjunt d’iniciatives, serveis i accions que 
es facin ala ciutat d’interès pels infants i fer les propostes,  informes,  
consultes  i  suggeriments  que se’n derivin. 

 Difondre  les  iniciatives  impulsades  des del  Consell  per  a  la  
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sensibilització  de  la població, en general, sobre la importància de la 
participació dels infants i la conveniència de tenir present la seva visió de 
ciutat. 

 Elaboració i aprovació del programa de treball del Consell. 
 

Article 3 
 
El  Consell  de  Participació  dels  Infants actuarà  especialment  en  els  àmbits  que  
tinguin relació directa o indirecta amb els temes de la infància.  
 

Article 4 
 
Correspon  al  Consell  de  Participació  dels Infants  de  Badalona,  en  relació  a  les  
seves competències, les funcions següents: 

• Posar  en  comú  el  treball  desenvolupat pels infants durant el curs. 
• Informar de les noves propostes presentades pels representants, i/o les 

comissions de treball. 
• Debatre i consensuar els temes a treballar en el futur. 
• Donar  informació  de  temes  relacionats amb la infància. 
• Fer  propostes,  informes  i  suggeriments sobre els temes que es tractin al 

Consell.  
 
 
 
 Composició, organització i funcionament del Consell 

 

Article 5 
 
Integren  el  plenari  del  Consell  de  Participació dels Infants de Badalona: 
 

1. Dos representants entre 10 i 12 anys de cada centre educatiu, amb una durada 
màxima de 2 anys. 

2. Un  representant  entre  10  i  12  anys  de cada entitat de lleure, amb una 
durada màxima de 2 anys. 

3. L’Alcalde/essa de Badalona. 
4. El regidor/a de l’Àmbit de Serveis a les Persones. 
5. Un/a tècnic/a municipal.  

 
La presidència del Consell correspondrà a l’Alcalde/essa.  
La  primera  vicepresidència  correspondrà al/la regidor/a de l’Àmbit de Serveis a les 
Persones.  
La segona i tercera vicepresidència correspondran a dos infants, membres del 
Consell, elegits pel Plenari.  
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Les funcions de secretaria seran exercides pel  tècnic/a  municipal,  que  forma  part  
del Consell, amb veu i sense vot. 
 

Article 6 
 
El  Consell  de  Participació  dels  Infants  de Badalona funcionarà a través de Plenari 
i de les  comissions  de  treball  que  es  considerin adients. 
 

Article 7 
 
Cada  centre  escolar  i  centre  de  lleure designarà  el  seus  representants  per  
formar part  del  Consell,  d’acord  amb  els  sistemes d’elecció  i  participació  
establerts  als  seus centres. 
 

Article 8 
 
El càrrec de representant tindrà una durada  màxima  de  dos  anys.  Cada  any  es  
renovarà  la  meitat  dels  membres  que  formen  el Consell  per  tal  de  garantir  la  
continuïtat  del procés. 
 

Article 9 
 
A cada centre escolar i centre de lleure hi haurà un responsable que faci d’enllaç 
entre els infants representants i el tècnic responsable del projecte a l’Ajuntament. 
 

Article 10 
 
Els representants seran els receptors de les demandes  i  propostes  del  seu  centre,  
les quals  seran  debatudes  en  el  ple  del  Consell (o  en  les  comissions  
corresponents).  Es donarà  trasllat  al  centre  de  les  conclusions acordades pel 
Consell. 
 

Article 11 
 
El  Consell  d’Infants  elaborarà  propostes que farà arribar a l’Alcaldia i als 
membres de la Junta Local de Govern i es donarà trasllat als regidors per tal que ho 
facin arribar a llurs tècnics i siguin aprovades per l’òrgan competent. 
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Article 12 
 
L’Alcalde/ssa o regidor en qui delegui, un cop  ultimada  la  tramitació  dels  
expedients, donarà resposta escrita a les qüestions plantejades  pel  Consell.  
Tanmateix,  l’Ajuntament informarà i consultarà al Consell d’Infants en tots  els  
temes  que  tinguin  relació  directa  o indirecta  amb  la  infància  o  aquells  que  es 
cregui que la visió del nen/a pugui tenir una aportació  qualitativa,  alhora  que  
escoltarà  i considerarà  les  aportacions  i  demandes  del Consell. 
 
Article 13 
 
El plenari del Consell de Participació dels Infants  es  reunirà  en  sessió  ordinària  
almenys  dos  cops  a  l’any  i  en  sessió  extraordinària sempre que el/a President/a 
ho consideri oportú o a petició d’un 25 per cent dels membres del Consell. 
 

Article 14 
 
En allò no indicat en aquest reglament respecte al funcionament del Consell de 
Participació dels Infants, seran d’aplicació les normes  generals  que  regulen  el  
funcionament dels òrgans col·legiats. 
 

Article 15 
 
El  Consell  de  Participació  dels  Infants  de Badalona  dependrà  de  l’Àmbit  de  
Serveis  ales Persones, o de l’Àmbit que tingui assignades les competències en 
matèria de infància.  
Contra l’esmentada disposició, que posa fia la via administrativa, els interessats 
podran interposar  recurs  contenciós  administratiu davant  la  Sala  corresponent  
del  Tribunal Superior  de  Justícia  de  Catalunya,  en  el  termini de dos mesos a 
comptar del dia següent al  de  la  publicació  del  present  anunci,  de conformitat 
amb el que preveuen els articles 46 i següents de la Llei Jurisdiccional, de 13 de 
juliol de 1998. 
 
Badalona, 11 de novembre de 2004. 
 
El  Secretari  general,  Juan  Ignacio  Soto Valle. 
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