
REGLAMENT DEL CONSELL D’INFANTS D’INCA

Article 1 
Definició

El Consell d’Infants d’Inca és un òrgan consultiu i de participació sectorial, creat amb la finalitat de possibilitar 
una reflexió dels infants sobre la seva ciutat i donar-los mecanismes perquè les seves propostes i idees 
puguin incorporar-se als plans d’actuació del municipi.

Article 2 
Objectius

Els objectius generals del Consell d’Infants són:

Donar valor a la veu dels infants i concretar de forma visible la seva consideració de ciutadans amb plena 
capacitat d’opinió i expressió.

Establir un mecanisme de participació i anàlisi de la seva ciutat, i un canal de comunicació amb els càrrecs 
electes d’Inca.

Facilitar a tots els centres educatius d’educació primària i el seu alumnat els mecanismes de representació i 
participació democràtica, treballant els valors, que seran essencials de forma permanent en la seva 
formació com a ciutadans i ciutadanes.

Facilitar als infants les eines per poder participar en la transformació de la ciutat.

Article 3
Funcions

Corresponen als membres del Consell d’Infants, en relació amb les seves competències, les funcions 
següents:

1. Posar en comú el treball desenvolupat pels infants durant el curs a les respectives aules.
2. Informar de les noves propostes presentades pels representants al Consell.
3. Debatre i consensuar els temes a treballar que preocupen en el present i ens influenciaran en el futur.
4. Donar informació de temes relacionats amb la infància.
5. Fer propostes, informes i suggeriments sobre els temes que es tractin al Consell, a l’Ajuntament en 

ple i a les entitats ciutadanes relacionades amb els temes tractats.

Article 4
Composició

El Consell d’Infants estarà compost per:

 El batle/essa o membre de la corporació en qui delegui, president del Consell.
 El regidor/a d’Educació, vicepresident/a del Consell.
 Dos representants de cada centre escolar de 6è curs d’educació primària del municipi.
 Dos representants de cada centre escolar de 5è curs d’educació primària del municipi.
 El tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament d’Inca, amb veu i sense vot.
 Un auxiliar administratiu/iva de l’Àrea d’Educació, amb veu i sense vot.

Les funcions de secretaria seran exercides per l’auxiliar administratiu/iva.
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Article 5
Renovació dels membres del Consell

Cada alumne/a formarà part del Consell durant un període d’un any.

Anualment el Consell renovarà els seus membres que són alumnes, amb l’abandonament dels que 
accedeixen a secundària i l’entrada de nins i nines que s’incorporin a 6è de primària.

Els alumnes de 5è de primària es renovaran anualment.

Els alumnes/consellers seran elegits democràticament, dins els centres escolars, mitjançant unes 
candidatures a les quals es presentaran com a voluntaris.

A la finalització del curs escolar, durant el Ple de cloenda, els consellers de 6è de primària faran el traspàs de 
responsabilitat a l’alumnat de 5è curs.

La resta de membres integrants del Consell en formaran part durant el període de la legislatura corresponent.

Article 6 
Funcionament

El Consell funcionarà mitjançant el Ple i les comissions de treball que es considerin adients.

El Consell d’Infants es reunirà de forma ordinària dos cops a l’any i tendrà un mínim de tres assemblees de 
treball al llarg del curs escolar.

Serà necessari, si es dóna el cas, que els membres del ConselI informin els respectius centres escolars sobre
les propostes de treball que rebin per part de l’Ajuntament i a la vegada recullin les propostes de 
l’alumnat/ciutadans que representen.

La constitució del Consell d’Infants es realitzarà en presència de tot el consistori, a la sala de sessions de 
l’Ajuntament, la sessió serà pública i serà presidida pel batle.

L’Àrea d’Educació coordinarà la relació entre el Consell d’Infants i l’Ajuntament, i tendrà cura del seu 
funcionament.

El Consell d’Infants podrà sol·licitar la presència de persones implicades en els temes que hi seran tractats.

El Consell elaborarà propostes que el president farà arribar a les comissions informatives, a la Junta de 
Govern o al Ple de l’Ajuntament, per al seu estudi i posterior aprovació, si s’escau.

Inca, .. d’octubre de 2017

El batle
Virgilio Moreno Sarrió
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