
 

 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ TERRITORIAL  D’INFANTS I ADOLESCENTS DE SABADELL 
 

És un impuls a la participació activa dels infants com a ciutadans de ple dret de la ciutat, 
l’objectiu principal del Consell és incorporar-los en la vida pública sabadellenca i, a través de la 
seva mirada, conèixer què pensen i descobrir què és allò que els interessa; a la vegada que 
desenvolupen diferents habilitats com l’empatia, el diàleg, l’esperit crític i la implicació i 
participació en els assumptes públics. 

Gràcies al treball que realitzaran els nens i nenes que esdevinguin membres del Consell, es 
donaran a conèixer els drets i deures dels infants dins la comunitat sensibilitzant tota la 
ciutadania perquè les persones adultes els reconeguin, valorin la seva opinió i la prenguin en 
consideració. A més, el Consell també és una oportunitat perquè els nois i noies aprenguin a 
exercir els seus drets i tinguin accés a mecanismes de debat i pràctiques democràtiques on 
aprenguin a gestionar confrontacions dialogades, el consens i dissens i a escoltar a l’altre. 

 
Com és el Consell d’Infants de Sabadell? 

El Consell de participació territorial d’Infants i Adolescents s’organitzarà en el Consell Plenari, 
les 7 Comissions de zona i la Coordinadora de les Comissions de zona.  

El Consell Plenari serà l’òrgan màxim de presa de decisions en el que estaran representats i 
representades nens i nenes de tota la ciutat, amb el suport de persones dinamitzadores, 
càrrecs electes de l’Ajuntament i un tècnic municipal. 

Les Comissions de zona seran grups de treball en els que estaran representats nens i nenes del 
territori. Es crearan 7 Comissions de zona a partir de la distribució del mapa de districtes de la 
ciutat i comptaran amb una persona dinamitzadora. 

La Coordinadora de comissions de zona serà l’encarregada de preparar les sessions plenàries i 
de fer seguiment i coordinar el treball de les Comissions de zona. La Coordinadora comptarà 
com a mínim amb el suport de dues persones dinamitzadores. 

Qui pot ser conseller o consellera? 

Nens i nenes de 9 a 12 anys que així ho desitgin, i que comptin amb l’autorització dels seus 
pares o persones tutores, presentaran les seves candidatures i hi haurà un sorteig entre totes 
elles. El mandat dels consellers i conselleres serà inicialment de dos anys, i cada any es faran 
renovacions parcials de la meitat dels seus membres. 

Quan es constituirà el Consell? 

Un cop hagin estat anunciats oficialment els conselleres i conselleres que formaran part del 
Consell es celebrarà l’acte de constitució el 20 de novembre de 2020. 

Cada quan es reuneix el Consell? 

Les sessions de les Comissions de zona es realitzaran mensualment, excepte el mes d’agost, en 
horari extraescolar i en reunions d’una durada màxima de dues hores. Pel que fa a la 
Coordinadora de Comissions de zona, aquesta es trobarà trimestralment, i el Consell Plenari 
dos cops l’any, coincidint amb la sessió de constitució i l’Audiència pública de tancament. 
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FITXA DE CANDIDAT/A – CONSELL MUNICIPAL D’INFANTS i ADOLESCENTS DE SABADELL 

 

 

Dades personals 

 

Nom i cognoms del/la candidat/a 

…………………………………………….…….....................................................................   

Data de naixement _ _ / _ _ / _ _ _ _                           

 

Nom del centre: 

...................................................................................................................................................... 

Nom i cognoms del pare, mare o el tutor o la tutora legal: 

.................................................................................... 

 

Correu electrònic 

candidat/a.................................................................................................................................. 

 

 

Accepto formar part del Consell d’infants i adolescents de Sabadell com a conseller/a de 

l’Ajuntament. Per aquest motiu, vull assistir a les reunions i participar d’activitats per a la 

millora de la ciutat. 

 

Signatura candidat/a: 

 

 

 

 

          FOTO 



 

 

AQUEST FULL S’ HA D’OMPLIR PER DAVANT I PER DARRERA  

 

Dades relatives a l’autorització 

        

□PARE/MARE/ 

TUTOR/A LEGAL 

 

 

        □ CANDIDAT/A  

 

 

 

En/Na ___________________________________________com a __(*)________________ autoritzo 

a _______________________________________a participar en les reunions i activitats del Consell 

de participació territorial dels infants i adolescents de Sabadell.                                                         

(*indicar si és pare, mare o tutor/a) 

 

"D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal l’informem que les dades facilitades s’incorporaran al fitxer Relacions 

Ciutadanes, creat per l’Ajuntament de Sabadell amb adreça a Pl. Sant Roc, 1, 08201 de Sabadell, i 

amb la finalitat de promoure la Participació ciutadana en els projectes de la ciutat. Aquestes dades 

podran ser cedides, amb el consentiment explícit dels interessats, per a fer pública la composició del 

Consell dels Infants, i l’enviament d’informació i de qualsevol comunicació relacionada amb el 

mateix.  

En qualsevol moment pot exercir el seu dret de revocar el consentiment atorgat, i els seus drets 

d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-se al Servei d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament 

del c/Indústria, número 10”. 

Marqueu amb una creu si autoritzeu cedir aquestes dades.                                       

 Sí, autoritzo        No autoritzo  

 

NOM:  

COGNOMS: 

TELÈFONS DE CONTACTE: 

CORREU-E:  

NOM:  

COGNOMS: 

TELÈFONS DE CONTACTE: 

CORREU-E:  



 

 

Amb la finalitat de desenvolupar l'activitat pròpia del Consell autoritzo que la imatge del meu fill o 

filla  pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats del Consell i publicades en els 

espais de comunicació municipal.       

                                                                           

                                                                                                                   Sí, autoritzo        No autoritzo  

 

 

Amb la finalitat de millorar i agilitar la comunicació i les convocatòries autoritzo l’ús del número de 

telèfon mòbil _________________ per a la creació d’un grup de WhatsApp conjunt de totes les 

persones tutores dels infants vinculats al Consell amb l’única finalitat d’estar informats respecte a les 

convocatòries i la informació estrictament relacionada amb el funcionament del Consell i la 

participació dels i de les conselleres.  

 

 

Signatura del pare, la mare o el tutor o la tutora legal del conseller/a, 

 

Sabadell, ____ d’octubre de 2020 
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