REGLAMENT DEL CONSELL DE XIQUETES I XIQUETS DE
BELLREGUARD

Article 1
El Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard és un consell sectorial de l'Ajuntament de
Bellreguard amb característiques singulars donada la composició principal dels seus i les seues
membres. Conforme allò disposat en l’article 150 del Reglament de Participació Ciutadana de
Bellreguard (BOP núm. 21, de 02/02/2016), la seua funció primordial és incorporar les
vivències de la població infantil i afavorir la intervenció de les xiquetes i dels xiquets en els
debats, propostes, suggeriments i queixes respecte de qualsevol actuació municipal així com
també ser informats i opinar sobre les d'altres administracions públiques que actuen en
Bellreguard, entenent que aquest és un espai on es fomenten i arrelen costums, valors i hàbits.
El Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard és un espai on els infants poden exercir el seu
dret a participar i a expressar la seua opinió; un espai formal que permeta escoltar-los,
consultar-los i fer-los partícips de les decisions que es prenen i que els afecten com a ciutadanes
i ciutadans que en són.
Article 2
El Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard té els següents objectius generals:
1.- Crear un mecanisme estable de participació de les xiquetes i xiquets i de comunicació entre
els mateixos i els i les representants municipals.
2.- Promoure i dinamitzar la participació de les xiquetes i xiquets de Bellreguard, fent possible
la seua intervenció en el debat sobre els assumptes del seu poble.
3.- Donar a conèixer els drets i deures de les xiquetes i xiquets dins la seua comunitat.
4.- Fer possible que les xiquetes i els xiquets siguen subjectes actius de la nostra societat.
5.- Aconseguir que les xiquetes i xiquets tinguen la possibilitat de manifestar i proposar com
volen que siga el seu poble. Afavorir la seua participació en els debats, propostes, suggeriments
i queixes respecte de qualsevol actuació municipal.
6.- Aconseguir que les persones adultes reconeguen els drets de les xiquetes i xiquets, valoren
la seua opinió i la prenguen en consideració.
7.- Donar a conèixer als adults el punt de vista de les xiquetes i xiquets en els aspectes
relacionats amb el poble, desenvolupant així una major sensibilitat cap a la relació entre poble i
infant.

Article 3
El Consell estarà format per un màxim de 25 (vint-i-cinc) xiquetes i xiquets de 5 é i 6é
d'Educació Primària del CEIP Gregori Mayans i Císcar de Bellreguard, escollits per l'alumnat
d'entre 10 i 12 anys d'este centre d'Educació.
L’elecció dels consellers i les conselleres es realitzarà en el CEIP Gregori Mayans i Císcar
d'este municipi i es farà de manera democràtica.
Els consellers i les conselleres seran elegits/des per l’alumnat del seu respectiu curs.
En la mesura del possible, es procurarà que el Consell tinga una composició paritària de xiquets
i xiquetes.
Tot i que les candidatures es presenten de manera lliure i individual, es procurarà que tots els
grups o classes de 5é i 6é de Primària estiguen representats en el Consell de Xiquetes i Xiquets.
Article 4
El càrrec de conseller/a té una durada màxima de dos anys. S'inicia en 5 é de Primària i continua
en 6é de Primària. Cada any es renovarà la meitat dels i de les membres que formen el Consell,
per tal de garantir la continuïtat del procés.
Article 5
Integren el Plenari del Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard:
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Els representants i les representants de l'alumnat d'entre 10 i 12 anys del CEIP Gregori
Mayans i Císcar de Bellreguard, amb una durada màxima de dos anys.
El regidor o regidora de l’Àrea d’Educació.
Un dinamitzador o dinamitzadora nomenat/da per l’alcalde/essa, a proposta del regidor o
regidora de l'Àrea de Participació Ciutadana.

La presidència del Consell correspondrà al regidor o regidora d'Educació.
Hi haurà dues vicepresidències que ostentaran dos infants, membres del Consell, elegits/des pel
Plenari del Consell de Xiquetes i Xiquets. La primera vicepresidència correspondrà a l'alumnat
de 6é de Primària i la segona vicepresidència serà ostentada per l'alumnat de 5é de Primària.
Les funcions de secretaria seran exercides pel/per la dinamitzador/a, que forma part del
Consell, amb veu i sense vot.
Article 6
El Consell de Xiquetes i Xiquets es reunirà amb caràcter ordinari durant el curs escolar
almenys una vegada al mes i fora de l'horari escolar, i amb caràcter extraordinari sempre que es
valore com a necessari.

Article 7
La participació en el programa implica el compromís per part de les xiquetes i xiquets d'assistir
a les convocatòries periòdiques del Consell, en el si del qual es treballarà un mínim d’una
temàtica per curs que hauran aportat els mateixos consellers/es, o a proposta dels i les regidores
o l’alcalde/essa de Bellreguard, i que estaran relacionats amb la infància i/o el poble.
Article 8
Els i les representants de l'alumnat seran els receptors de les demandes i propostes del seu grup
o classe al centre educatiu. Estes demandes i propostes seran debatudes en el ple del Consell de
Xiquetes i Xiquets, el qual després donarà trasllat a l’alumnat de les conclusions acordades pel
Consell.
Article 9
Si ho creu adient, el propi Consell podrà convocar, amb veu però sense vot, a sessions de
treball, a tècnics/ques, regidors/es, representants del CEIP Gregori Mayans i Císcar, de l'AMPA
del centre educatiu o persones expertes per treballar temàtiques concretes.
Article 10
El Consell de Xiquetes i Xiquets elaborarà propostes que farà arribar a l'Alcaldia i es donarà
trasllat als regidors i les regidores de la Corporació, per tal que, si s'escau, siguen aprovades per
l'òrgan competent.
Una vegada tractades les propostes presentades pel Consell de Xiquetes i Xiquets,
l’alcalde/essa o la persona en qui delegue, en donarà resposta per escrit al Consell.
Article 11
L'Audiència pública de xiquetes i xiquets es un mitjà de participació, consulta i assessorament,
consistent en la trobada dels/les responsables polítics i tècnics municipals amb el Plenari del
Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard, que es pot realitzar regularment.
Tot i això, la seua funció principal és de caràcter pedagògic i educatiu respecte dels xiquets i
xiquetes del municipi, i haurà de tenir en compte el pla de treball que s'elabore en col·laboració
amb les escoles, centres de temps lliure, associacions de mares i pares i altres entitats
relacionades amb la infància.
Article 12
L'Audiència pública de xiquetes i xiquets serà convocada per l'alcalde/ssa, directament, o a
petició de l'esmentat Consell de Xiquetes i Xiquets. Anualment es convocarà Audiència pública
el dia 20 de novembre -coincidint amb el Dia Internacional dels Drets dels Infants- en què
quedarà constituït formalment el Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard. També serà

convocada Audiència pública coincidint amb el tancament del curs escolar d'aquell any, on es
presentarà el treball anual del Consell i s'exposaran els compromisos presos pel Govern
municipal.
Article 13
La sessió s'iniciarà amb la presentació de l'alcaldessa o l'alcalde, o en qui delegue, qui exercirà
la presidència, i tot seguit es donarà la paraula als/les representants del Consell de Xiquetes i
Xiquets. Si el/la president/a de la sessió ho considera necessari, intervindran els/les regidors/es
i/o tècnics responsables del tema o temes que es tracten. A continuació s'obrirà un torn de
paraula perquè els grups polítics municipals manifesten la seua posició. Després podrà
intervenir la resta de persones assistents donant prioritat a les xiquetes i xiquets sense més límit
que l'ús raonable del temps.
Article 14
Actuarà com a secretària o secretari el/la de la corporació, o persona en qui delegue. Podran
assistir també un/a portaveu o representant de cada grup municipal. Hauran d'assistir el/la
regidor/a de Participació Ciutadana i els/les regidors/es i personal tècnic responsable de les
àrees relacionades amb el Consell de Xiquetes i Xiquets i els temes que es tracten en
l'audiència.

DILIGÈNCIA:
Per a fer constar que el Reglament del Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard, es va
publicar definitivament en el BOP núm. 221 de data 16 de novembre de 2016, i perquè conste
signe la present, Bellreguard 16 de novembre de 2016
EL SECRETARI.
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