CONSELL DE LA INFÀNCIA DE PICASSENT
ESTATUTS

PREÀMBUL
La participació dels xiquets i les xiquetes en el assumptes públics té el seu fonament, a
més de la garantia d’aquest dret de la ciutadania en la nostra Constitució, en els drets
fonamentals reconeguts en la Convenció Internacional dels Drets dels Xiquets
aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el dia 20 de Novembre de 1989, i
ratificada per Espanya el 30 de novembre de 1990, i el text del qual va ser publicat en
el Butlletí Oficial de l’Estat de data 31 de desembre de1990.
Cal ressaltar de la citada Convenció Internacional el contingut dels articles 12,13 i 15
que reconeixen als xiquets i les xiquetes el dret a la llibertat d’expressió i que es tinga
en compte la seua opinió, el dret a ser escoltats i escoltades en els procediments
administratius que afecten a la infància, de forma directa o a través de persones
represenants o d’òrgans adequats, així com el dret de llibertat d’associació i de reunió.
La participació dels xiquets i les xiquetes en els assumptes públics del municipi s’entén
com la possibilitat d’utilitzar les vies i instruments adequats que els permeten fer
efectius els drets, abans mencionats, en aquells assumptes que, sent objecte de
l’activitat del Govern Municipal, afecten a l’espera de drets o interessos i permeten
inserir de forma idònia la seua pròpia vida en la vida de la comunitat ciutadana, de
manera que contribuïsquen de forma activa a la construcció de la ciutat on viuen junt
amb els altres sectors socials implicats.
El Consell Municipal de la Infància es configura, d’aquesta manera, com a instrument
idoni on s’emmarca la participació en la vida pública i a través de la canalització de la
relació amb el món de les persones adultes, al mateix temps que serveix de plataforma
d’aprenentatge en l’adopció d’una cultura cívica de compromís amb la ciutat, sense
perjudici de la participació en altres àmbits sectorials on els xiquets i les xiquetes
desenvolupen les seues vides.
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La Carta Municipal dels Drets de la Infància de Picassent, d’acord amb el que s’exposa
anteriorment, preveu en l’article 2 la creació d’aquests òrgans de participació, per la
qual cosa passa la seua eficaç configuració i funcionament, l’Ajuntament procedeix a la
creació i a l’establiment del règim jurídic bàsic continguts en aquests estatuts.

2

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Denominació, naturalesa i finalitat.
El Consell de la Infància de Picassent és un òrgan complementari de l’organització
municipal que es constitueix com a Consell Sectorial i la finalitat del qual és la
canalització i la participació de xiquets i xiquetes, amb residència a Picassent, en els
assumptes municipals que els i les afecten i en els d’interés general, desenvolupant
funcions d’informe i proposta en la forma prevista en aquests estatuts.
Article 2
Fonament i règim jurídic.
El Consell es crea prenent com a fonament la Carta Municipal dels Drets dels Xiquets i
Xiquetes (Infància) de Picassent, aprovada per l’Ajuntament i inspirada en les
convencions internacionals sobre la matèria. El règim jurídic del Consell és l’establert
en aquests assumptes i, per a allò no previst en ells, serà aplicable la normativa de
règim local que regula el funcionament de l’Ajuntament amb les adaptacions que
requerisca les característiques d’aquest òrgan.
Article 3
Àmbit d’actuació.
El Consell exercirà les seues funcions en l’àmbit de qualsevol assumpte que, sent
objecte de la competència del municipi, afecte als drets i interessos específics de
xiquets i xiquetes residents a Picassent, entenent-se com tals, de conformitat amb la
Convenció de 1986, totes les persones menors de 14 anys d’edat, excepte aquelles que
hagueren aconseguit l’emancipació legalment.
Article 4
Composició
1. El Consell està compost per:
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· La presidència, que serà ostentada per l’Alcalde o Alcadessa, o persona de
l’Ajuntament en qui delegue.
Les persones que ostenten la vocalía seran les següents:
· Regidora o regidor de l’Àrea d’Infància.
· Regidora o regidor de Benestar Social.
· Portaveu de cada grup polític amb representació a l’Ajuntament de Picassent
o regidor/a en qui delegue.
. Un tècnic o una tècnica de l’Àrea Socioeducativa.
· Tres xiquets o xiquetes, residents en el municipi, en representació de cada col·legi
pertanyent a la franja d’edat entre 6 i 12 anys. La representació de cada col·legi estarà
formada per una alumna o alumne de cada cicle de primària.
2. Ostentarà la Secretaria del Consell, qui l’ostenta a l’Ajuntament o la persona funcionaria
qui nomene l’Alcaldia a proposta de la Secretaria.

3. Una vegada constituït el Consell, les persones elegides realitzaran una anàlisi
respecte a la composició i representació del grup en relació al col·lectiu de la infància i
l’adolescència de Picassent. També podran ampliar i obrir la composició del Consell
justificant aquesta ampliació amb raons de representativitat de la diversitat de la
població infantil.

CAPÍTOL II
ARTICLE 5
Duració del mandat i elecció dels xiquets o xiquetes membres del Consell
1. El mandat de les persones representants de l’Ajuntament durarà 4 anys, i coincidirà
amb el mandat electoral de la Corporació de l’Ajuntament, o un període inferior si
durant el mandat fóra revocat el seu nomenament.
3. L’elecció de la representació dels xiquets i xiquetes es realitzarà mitjançant un
sistema democràtic que assegure la paritat de sexe i la utilització del sistema de sufragi
universal, lliure, directe i secret per part del cens d’electors i electores. L’elecció
comprendrà, també, a un suplent per cada representant.
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4. La primera convocatòria d’eleccions, prèvia a la constitució del Consell, es realitzarà
per l’Ajuntament a través de l’Alcaldia. El Consell celebrarà sessió constitutiva dins del
mes següent a la celebració de les eleccions.
Article 6
Pèrdua de la condició de membre del consell
Es perd la condició de persona amb representació al Consell en els següents casos:
a) Per pèrdua de la condició d’alcaldessa o alcalde o regidor o regidora delegada.
b) Per mort, renúncia al càrrec o revocació del nomenament.
c) Per expiració del mandat.
d) Per complir, els i les representants de la infància, l’edat de 14 anys o aconseguir
l’emancipació legal.
En els casos de pèrdua de la condició persona amb representació al Consell que afecte
a una de les xiquetes o xiquets que membres, el lloc vacant serà ocupat per la o el
suplent, que continuarà en el lloc fins al terme del mandat previst per al mateix.
2. El mandat dels xiquets o xiquetes s’estén a un període de dos anys, aquest
període es podrà allargar per petició de la presidència. Una vegada finalitzats
els dos anys, les persones amb representació al Consell podran acompanyar
durant tres mesos en funcions al nou “Consell de la Infància”.
Article 7
Funcions del consell
Són funcions del Consell:
1. Informar i assessorar a l’Ajuntament sobre els problemes específics de la infància.
2. Realitzar propostes d’actuació i plantejar sol·licituds alternatives als problemes de la
infància o d’interés general.
3. Ser informat de les actuacions de l’administració municipal pel que fa als temes
d’interés per a la infància.
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Article 8 Funcions de la presidència
Són funcions de la presidència:
1. Representar al Consell davant de tot tipus de persones i entitats, i subscriure, en el
seu nom, tots els documents que afecten a l’activitat del Consell.
2. Convocar i presidir les reunions del Consell.
3. Preparar l’ordre del dia de les sessions.
4. Garantir la participació dels xiquets i xiquetes.
5. Coordinar les actuacions del Consell en relació amb l’activitat dels òrgans de govern i
gestió de l’Ajuntament i la resta de consells municipals.
Article 9
Funcions de la secretaria
Són funcions de la secretaria:
1. Notificar les convocatòries de les sessions del Consell.
2. Assistir a les sessions i alçar-ne acta.
3. Certificar els acords adoptats, amb el vistiplau de la presidència.
4. Assessorar al Consell en totes les seues actuacions.
5. Tramitar la documentació que requerisca el funcionament del Consell.
6. Custodiar la documentació relativa al funcionament del Consell.
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Capítol III
REGIM DE SESSIONS I ACORDS
Article 10.
Periodicitat de sessions.
El Consell celebrarà una sessió ordinària cada dos mesos i sessions extraordinàries
sempre que siguen necessàries per a tractar assumptes d’interés.
Les sessions ordinàries seran convocades per la presidència amb una antelació mínima
de dos dies hàbils, a menys que es tracte d’una sessió de caràcter urgent, i la
convocatòria contindrà la relació d’assumptes que integren l’ordre del dia de la sessió.
La documentació corresponent als assumptes de l’ordre del dia estarà a disposició dels
membres del Consell des del mateix dia de la convocatòria en la secretaria. Les
sessions ordinàries no necessitaran l’assistència de totes i tots els membres del
Consell, s’establiran grups de treball segons el contingut de les sessions.
Es celebraran dos sessions plenàries anuals on es convocarà a totes i tots els membres
del Consell. Aquestes també seran convocades per la presidència amb una antelació
mínima de dos dies hàbils, a menys que es tracte d’una sessió de caràcter urgent, i la
convocatòria contindrà la relació d’assumptes que integren l’ordre del dia de la sessió.
La documentació corresponent als assumptes de l’ordre del dia estarà a disposició del
Consell des del mateix dia de la convocatòria en la secretaria.
Les sessions ordinàries se celebraran en el saló de Plenaris, llevat que, per motius
d’interés especial, convinga realitzar-les en un altre lloc. Les sessions plenàries es
realitzaran al saló de plens de l’Ajuntament de Picassent. La presidència haurà de
convocar sessió extraordinària del Consell si ho sol·licita, almenys, un terç del nombre
les persones que l’integren. La sol·licitud haurà de presentar-se, almenys, 10 dies
hàbils abans del sol·licitat per a la sessió, i la convocatòria no podrà demorar-se més de
quatre dies hàbils des la sol·licitud.
Article 11.
Regles per a la constitució i votació.
Perquè puga celebrar-se una sessió és necessària la presència de més de la meitat de
les persones que composen el Consell en primera convocatòria. Si no assistira el
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nombre requerit, la sessió podrà celebrar-se en segona convocatòria mitja hora
després de la prevista per a la primera, amb l’assistència de qualsevol nombre de
persones que composen el Conosell, sempre que estiguen presents presidència i
secretaria. Els acords seran adoptats per la majoria simple del quorum present en la
sessió. En cas d’empat, es portarà a terme una segona votació i si persistiria l’empat
decidirà el vot de qualitat de la presidència.
Article 12.
Comissions de treball.
Si el Consell ho estima necessari, podrà crear, mitjançant l’oportú acord, comissions de
treball pel que fa a àrees d’interés especial o sectors d’edat de la infància. Aquestes
comissions estaran representades proporcionalment segons la representativitat del
Consell i el funcionament s’ajustarà a les normes previstes per a la celebració de les
sessions. Serà també funció d’aquestes comissions l’estudi i la preparació dels
assumptes que hagen de tractar-se en les sessions del Consell, de govern i gestió de
l’Ajuntament i la resta de consells municipals.

Capítol IV
PRINCIPIS DE LA REPRESENTATIVITAT I DE LA COL·LABORACIÓ AMB EL
CONSELL
Article 13
La representativitat
Es garantirà que la representació corresponga a la diversitat real dels xiquets i xiquetes
que resideixen a Picassent.
Els xiquets i les xiquetes membres del Consell hauran de tenir en compte la
representació de tota la infància la població i que l’exercici del seu càrrec es realitzarà
de manera responsable i dins del marc dels problemes que, afectant-los directa o
indirectament, són assumptes d’interés de tota la població. Faran especialment èmfasi
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en el fet d’integrar i representar a totes les cultures de recent incorporació i hui
presents a Picassent.
Article 14
Col·laboració de l'Ajuntament i els col·legis
L’Ajuntament i els col·legis del municipi prestaran la màxima col·laboració amb el
Consell, a fi que puga complir eficaçment la seua comesa. L’Àrea Socioeducativa de
l’Ajuntament vetlarà pel degut compliment de l’esperit i la lletra d’aquests estatuts,
facilitarà el funcionament del Consell i realitzarà el seguiment i l’estudi de les
propostes i assumptes que siguen tractats en el seu si.
Els col·legis facilitaran la participació dels xiquets i les xiquetes en els assumptes que
hagen de ser objecte d’estudi pel Consell, proporcionaran els espais i el temps
necessaris per a preparar i estudiar els assumptes i fixaran els procediments adequats
per a la distribució d’informació a tots els seu alumnat.
Amb caràcter previ a les reunions del Consell, se celebraran en els col·legis reunions o
assemblees, amb participació d’alumnat, professorat i personal tècnic del gabinet
psicopedagògic, per a debatre i preparar els assumptes de l’ordre del dia de la sessió a
celebrar. Aquestes reunions seran organitzades per cada col·legi de conformitat amb la
pròpia dinàmica de funcionament.
Disposició final
Els presents estatuts entraran en vigor una vegada aprovats pel Ple de l’Ajuntament i
després de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província en la forma legalment
establerta. La modificació requerirà els mateixos tràmits seguits per a l’aprovació.
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