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L’ADOLESCÈNCIA DE TORRELLES DE FOIX.
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1.- PREÀMBUL
La creació del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Torrelles de Foix
s’emmarca en la Llei dels drets i les oportunitats de la Infància i l’adolescència a
Catalunya, una norma aprovada el 12 de maig de 2010 al Parlament de Catalunya i
impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya per aconseguir fer polítiques per
a tota la infància i adolescència des d’una perspectiva global, partint de la consideració
de la persona infant o adolescent com a subjecte de drets i oportunitats i ocupant el
centre de les polítiques.
Així doncs, definim el Consell Local d’Infància i Adolescència com l’òrgan de
participació i consulta ciutadana que representa als infants de Torrelles de Foix. Es
concep com a òrgan de consulta, de representació i de participació dels infants en
l’àmbit local. La finalitat del Consell és garantir l’exercici efectiu de la ciutadania dels
nens i nenes, en especia aquells assumptes que tenen una incidència directa en llurs
vides. Es tracta d’un òrgan no vinculant de l’administració municipal per tal de garantir
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una participació real i democràtica en tots aquells assumptes que, des dels òrgans
corporatius, es consideri necessari sotmetre en matèria de participació, promoció,
atenció i protecció a la infància.
2.- EL CONSELL.
2.1.- OBJECTIUS
Els consells locals es conceben com a òrgans de consulta, de representació i de
participació dels infants i adolescents en l’àmbit local, amb quatre finalitats/objectius:
 Esdevenir un fòrum de participació directa per als nois i les noies on aquests
puguin expressar-se lliurement i un òrgan representatiu dels infants i
adolescents del territori.
 Afavorir la participació dels nens i nenes i nois i noies de Torrelles de Foix a les
actuacions de la política municipal, considerant la seva plena capacitat d’opinió
i expressió. Donar-los veu i vot al municipi, que aportin propostes i ajudes a
buscar solucions, queixes per tal de millora el municipi entre tots.
 Tenir capacitat de decidir i desenvolupar accions encaminades a la millora de
les condicions de vida dels infants i adolescents i al reconeixement social dels
seus drets.
 Fer de portaveu i ser l’interlocutor dels infants i adolescents del territori davant
de les institucions publiques, dels mitjans de comunicació i de la societat en
general, així com en les relacions exteriors que tinguin a veure amb temes de
participació i infància.
 Fer visible socialment als infants i adolescents i contribuir a la sensibilitat
ciutadana envers els seus drets, en especial la seva participació democràtica.

Les funcions del consell local d’infants i adolescents són les següents:
a) Representar els interessos i els punts de vista dels infants i adolescents del
municipi.
b) Fer propostes a l’Administració Local en matèria d’infància i adolescència sobre
qüestions que afecten els infants i adolescents i per millorar les seves
condicions de vida.
c) Afavorir la visió positiva dels infants i adolescents al territori i contribuir a la
sensibilització social envers la seva capacitat i els seus dret de ciutadania , en
especial la seva participació democràtica.
d) Vetllar pel compliment i desenvolupament de la Convivència de les Nacions
Unides sobre els drets de l’infant en l’àmbit de proximitat.
e) Ser receptor, dinamitzador i generador d’opinions i propostes entre els infants i
els adolescents al municipi sobre les qüestions que els afecten.
f) Proposar informes i estudis propis sobre matèries relacionades amb la infància
i l’adolescència. Afavorir especialment estudis d’impacte de les actuacions que
es realitzin a favor de la participació infantil en els diversos àmbits.
g) Impulsar, desenvolupar, supervisar i avaluar projectes d’interès local vinculats
amb les polítiques d’infància .
h) Promoure l’associacionisme infantil i adolescent i, en general, la participació
democràtica al territori, així com les relacions, la coordinació i el dinamisme
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2.2.- FUNCIONS

entre les entitats infantils (associacions, consells locals d’infància, etc.) i les
adreçades a infants.
i) Opinar sobre aquells programes, propostes o iniciatives que afectin els infants i
els adolescents
j) Facilitar la participació dels infants i els adolescents en altres òrgans consultius
de l’àmbit local
k) Difondre la tasca del consell i garantir la representació des infants i adolescents
del municipi en altres plataformes i organismes en l’àmbit local, autonòmic,
estatal i internacional.
l) Proposar la realització d’activitats, jornades, seminaris i campanyes que facin
visibles les aportacions dels infants i adolescents a la societat.
m) Fomentar l’aprenentatge mutu entre els agents que prenen part en el procés de
participació.
2.3.- COMPOSICIÓ DEL CONSELL

Art. 1r.
En cas de malaltia, absència o d’impossibilitat d’assistència del president/a,
assumirà la presidència el vice-president/a.
Art. 2n.
Es poden crear comissions de treball. La seva composició i les seves funciona
l’acorda en cada cas el Consell. Actua de secretari/ària la persona que la pròpia
comissió elegeixi. Els informes de les comissions de treball han de ser aprovats,
per la seva validesa, pel plenari del Consell.
3.- FUNCIONAMENT.
3.1.- FUNCIONAMENT DEL CONSELL.
Art. 3r.
El Consell dels Infants i els adolescents es reunirà ordinàriament un cop al
trimestre fora de l’horari escolar, establint un dia i un horari concret.
Art. 4t.
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Són membres del Consell dels Infants i els adolescents:
- President/a: L’infant o l’adolescent que sigui escollit entre el Consell.
- Vice-president/a: L’infant o l’adolescent que sigui escollit entre el Consell.
- Vocals: Podrà accedir a formar part com a vocal del Consell dels Infants i els
adolescents, en la fase inicial qualsevol nen o nena de Torrelles de Foix, entre
10 i 12 anys que vulgui participar activament i prengui el compromís d’assistir a
les reunions de treball del grup, col·laborar en les diferents activitats que es
desenvolupin.
- Tècnics/ques: Tècnic de joventut, dinamitzador del Consell dels Infants i els
adolescents i puntualment aquells tècnics municipals i professionals de serveis
relacionats amb els temes que es treballen anualment la presència dels quals
es consideri oportuna per part del Consell.
- Secretari/ària: Treballador/a de l’ajuntament que actuarà com a secretari/a per
fer l’acta de cada reunió.

El Consell dels Infants i els adolescents serà dinamitzat i coordinat per un/a
tècnic/a especialista en infància, el/la qual tindrà bàsicament la tasca de facilitar el
treball del grup de participació i d’establir la coordinació necessària entre el
Consell, l’Escola, l’Àrea d’Infància i Igualtat i les altres àrees municipal i pel
corporatiu delegat.
Art. 5è.
Un cop l’any, es farà una audiència pública amb la totalitat del consistori i la totalitat
dels nois i noies que formen part del Consell. En aquest acte, es presentarà el
treball anual del Consell, d’acord amb les funciona descrites anteriorment.
Art. 6è.
L’Ajuntament disposarà d’una sala per a les trobades mensuals de l’equip
treball del Consell, i facilitarà tot el material necessari per a portar a terme
activitats i reunions proposades. També es propiciarà la comunicació entre
infants, els adolescents i els tècnics municipals per tal de valorar-ne totes
propostes.

de
les
els
les

Art. 7è.
Es farà un seguiment del treball que el Consell dels infants i els adolescents vagi
elaborant al llarg de l’any i se’n farà la difusió corresponent.
3.2.- SECRETARIA DEL CONSELL

2.- Les funcions que realitzen la secretària del consell seran:
a- Servir de punt de comunicació únic i estable entre els membres del consell.
b- Convocar, per ordre de la presidència, les sessions.
c- Alçar acta de les sessions del consell.
d- Donar compte a la Presidència de les propostes queixes i suggeriments
rebuts per al seu tractament en el consell.
e- Traslladar a les Àrees Municipals corresponents els suggeriments presentats
en el consell que els afecten.
3.3- EL PLE DEL CONSELL
1.- El ple estarà integrat per l Presidència, secretària, consellers/es i
col·laboradors/es.
2.- La Presidència establirà l’ordre del dia de les sessions, sense perjudici
d’incorporar en el mateix, d’estimar favorable, quantes d’inclusió eleven els
membres del consell.
3.- Es reunirà, amb caràcter ordinari, trimestralment (un cop cada tres mesos),
adequant la celebració de les seves sessions al compliment dels compromisos
escolars dels nens i nenes.
4.- A més e les sessions ordinàries, podran celebrar-se sessions extraordinàries
quan ho determini la presidència o ho sol·liciti un terç dels seus components.
3.4.- ACORDS
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1.- Un/a tècnic/a municipal de l’Ajuntament designat/da per la Presidència exercirà
la Secretaria del Consell, que tindrà veu però no vot.

1.- Els acords del Consell s’adoptaran per majoria simple i seran traslladats per al
seu informe als serveis municipals corresponents.
2.- El Consell podrà demanar de l’administració municipal o altres entitats, tota la
informació que consideri necessària per decidir sobre els assumptes a debatre.
4.- ELECCIÓ, RENOVACIÓ I SUPLÈNCIA DELS MEMBRES DEL CONSELL
4.1.- ELECCIÓ DELS MEMBRES
Cada curs escolar, els infants i els adolescents en edat de cursar de 3r. a 6è. de
primària, 1r. i 2n. D’ESO del municipi, triaran democràticament directament
representants de les nenes i nen en el consell. Els representants elegits
presentaran una autorització de pares i mares per a la seva assistència a les
sessions o comissions.
4.2.- RENOVACIÓ DELS MEMBRES
Cada infant serà al Consell durant un període de dos anys. Anualment, el Consell
renovarà el 50% dels seus components, de manera que la permanència de l’altre
50% asseguri el funcionament continuat.
Art. 8è.
Sempre que es consideri necessari poden ser convocades a les reunions del
Consell aquelles persones que puguin aportar-hi els seus coneixements o
assessorament en funció dels assumptes que s’hagin de tractar.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
La modificació total o parcial d’aquest Reglament, així com la dissolució del Consell
dels Infants i els adolescents, han de ser objecte d’un acord adoptat pel ple de
l’Ajuntament de Torrelles de Foix.
DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR.
Aquest Reglament que ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia ...... de ....... de 202....... i entrarà en vigor als quinze dies hàbils
posteriors a la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, i sempre que hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils als
quals fa referència l’article 70.2, en relació amb l’article 65.2 de la LRBRL.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o
la seva derogació expressa.
La normativa referenciada en aquest Reglament que resti modificada o derogada
s’entendrà automàticament reemplaçada per la norma vigent que correspongui.
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Art. 9è.
En tot allò que no estigui regulat per aquest Reglament, regeixen de forma
supletòria les normes d’organització i funcionament del ple municipal, establertes
en la legislació pertinent.

DILIGÈNCIA
Aquest Reglament ha estat aprovat inicialment pel Ple Municipal, en sessió celebrada
el dia 22 de setembre de 2020, i entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació
del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.

Dono fe
La Secretària-Interventora Accidental
Irene Bolet Jiménez
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