Unitat / Àrea

Negociat adm. SEPE- Àrea de Serveis a les persones i
promoció econòmica
ESG

F_TABLON_PUBLICACION
F_TABLON_RETIRADA
Data d'exposició al tauler 19-07-2017

Codi de verificació

²4H4T5D3T374Z1L0K0IR5&»
²4H4T5D3T374Z1L0K0IR5&»
4H4T5D3T374Z1L0K0IR5

Document

Expedient

ASP11I15W

ASP/231/2017

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

CERTIFICA: Que aquest document ha
estat exposat al públic, en el tauler
d'edictes de l'Ajuntament, entre el 19-072017 i el 02-10-2017, ambdós inclosos,
al BOP de data 31/07/2017, al DOGC
núm.7423 data 31/07/2017 i al Diari El
Punt Avui data 18/08/2017
Assumpte

Text del Reglament del Consell municipal infantil de
Manlleu - Creació del Consell municipal infantil de
Manlleu i aprovació del seu reglament

Localització de l'activitat

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA DE MANLLEU
PREÀMBUL
La Declaració de Ginebra de 1924 sobre els Drets de l’Infant, adoptada per les Nacions
Unides el 1959, i reconeguda a la Declaració Universal dels Drets Humans en el Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics (en concret, en els articles 23 i 24), en el Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (en concret en l’article10) i en els
estatuts i instruments pertinents dels organismes especialitzats i de les organitzacions
internacionals que s’interessen en el benestar de l’Infant estableix, entre d’altres, la
necessitat de proporcionar a l’infant una atenció especial.
En el document final de la Sessió Especial de les Nacions Unides dedicada a la Infància
(2002), Un món apropiat per als nens i les nenes, els líders mundials van declarar el seu
compromís de canviar el món no només per als infants, sinó amb els infants. La Convenció
sobre els Drets de l'Infant marca un viratge en la condició històrica de la infància i
l’adolescència: l’infant deixa de ser objecte passiu i esdevé un subjecte capaç d’exercir i
exigir els seus drets. El nen, la nena i l’adolescent ja no són patrimoni de la gent gran, sinó
que han de ser respectats com a individus que tenen una creixent capacitat per involucrar i
influir en els processos de decisió que incideixen en la seva vida, siguin de l’índole que
siguin. El dret a la participació recollit a l’article 12 dóna suport a la transformació del paper
d’infants i adolescents en la societat ja que aquests passen de ser simples beneficiaris de
mesures de protecció o receptors de serveis a ser participants en el procés.
L’ article 12 estableix que:

1. Els Estats part garantiran a l’infant que estigui en condicions de formar-se un judici propi,
el dret d’expressar lliurement la seva opinió en tots els afers que l’afectin, tenint en compte
degudament les seves opinions, en funció de la seva edat i maduresa.
2. Concretament, amb aquesta finalitat, es donarà en particular a l'infant l’oportunitat de ser
escoltat, en tot procediment judicial o administratiu que l’afecti, ja sigui directament o per
mitjà d’un representant o d’un òrgan apropiat, en consonància amb les normes de
procediments de la llei nacional.
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Per altra banda, l’any 1991, el pensador, psicopedagog i dibuixant italià, Francesco Tonucci,
va posar en marxa el projecte La ciutat dels nens a Fano (Itàlia) amb la idea de fons que els
nens i nenes són ciutadans i ciutadanes de l’avui i no només del demà i que un municipi que
es pensa i es construeix incloent la mida i les necessitats de la infància resulta ser més
adequat per a tothom:
“Rebutjant una interpretació exclusivament de tipus educatiu o simplement d’ajuda als nens,
el projecte des de l’inici ha tingut una motivació política; treballar cap a una nova filosofia de
govern de la ciutat, prenent els nens com a paràmetre i com a garantia de les necessitats de
tots els ciutadans.
No es tracta d’augmentar els recursos i serveis per a la infància, es tracta de construir una
ciutat diversa i millor per tots, de manera que els nens puguin viure una experiència com a
ciutadans, autònoms i participatius”
Sobre la participació dels nens i nenes en el govern de la ciutat, Tonucci diu:

Un instrument fonamental per a reconstruir un ambient acollidor i disponible, relacionat amb
els nens i nenes, es demanar-los que contribueixin, cridar-los a col·laborar per fer un canvi
real de l’ambient urbà. La participació dels nens i nenes és útil i avantatjosa si es donen dues
condicions fonamentals; la primera: la persona adulta que convida els infants a participar ha
d’estar convençuda que pot realitzar una contribució real, estar disposada a tenir-los en
compte i, per consegüent, a necessitar la seva ajuda. La segona: la persona adulta que
convida els infants a participar ha de tenir la capacitat per dur a terme el compromís
adquirit. Tant l’escola com la família poden participar en alguns aspectes relatius tant a
l’organització com a les moltes decisions que s’han de prendre. (...) Mitjançant una correcta
participació, els nens i nenes viuen importants experiències de ciutadania que contribueixen
al benestar de tothom”.
La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència,
en el seu article 27 estableix que les administracions locals han de crear consells de
participació territorial per tal de donar als infants i als adolescents l'oportunitat d'afavorir la
convivència i la integració cultural en l'àmbit veïnal i local.
En el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 de l’Ajuntament de Manlleu s’estableixen set eixos
de treball prioritaris. Dins l’Eix VII Bon Govern. Un govern obert en línia amb la transparència
i la participació, es defineixen una sèrie d’objectius a assolir. Entre ells, el següent:

2. Fomentar el govern obert i la participació ciutadana en el marc del funcionament dels
serveis públics i en la presa de decisions impulsant els mecanismes i instruments que
permetin la interrelació amb la ciutadania.
Per aquests motius, l’Ajuntament de Manlleu posa en marxa un projecte de participació
infantil que es materialitza en la constitució d’un òrgan de participació infantil, el Consell
municipal infantil de Manlleu. Aquest òrgan té la finalitat d’implicar els nens i nenes en el
debat sobre la vida a la ciutat fent-los actors protagonistes dels assumptes públics a través
de l’adquisició de valors com la reflexió i l’esperit crític, la disposició al diàleg, el treball en
equip, l’empatia, la tolerància, la convivència i la responsabilitat.
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DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Definició.
El Consell municipal infantil de Manlleu és un òrgan estable de participació de caràcter
consultiu que té com a finalitat promoure la participació infantil a la ciutat. És un espai amb
voluntat:





Educativa-pedagògica, a través del qual els nens i nenes coneixen què és la
participació, per a què serveix, com es pot participar, tipus de participació, com
funciona l’ajuntament, etc.
De treball, que vagi més enllà de la reflexió o debat i generi propostes concretes per
millorar la ciutat.
Participativa, que funcioni a través d’una metodologia participativa per tal de
fomentar en els nens i nenes l’hàbit de la participació.

El Consell municipal infantil de Manlleu estarà dinamitzat pel Servei de Participació Ciutadana
de l’ Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmic. Rebrà el suport de la resta de
serveis de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica així com dels diferents
serveis municipals en funció de la naturalesa del tema que es treballi. Podrà abordar
qualsevol temàtica, de qualsevol àmbit, que legalment no quedi exclosa de l’àmbit de la
participació ciutadana i de les competències municipals.
Article 2. Objectius i funcions
Art. 2.1) Els objectius del Consell municipal infantil de Manlleu són:
a) Incorporar el punt de vista de la infància en els assumptes d’interès general de ciutat
implicant-la en el debat sobre la vida a la ciutat. Projectar i proposar solucions a
temàtiques concretes tot promovent una ciutat en la que la infància hi tingui cabuda
com a ciutadania de ple dret.
b) Fomentar la dimensió pedagògica de la participació i desenvolupar diferents
competències en els nens i nenes com aprendre a dialogar, escoltar, col·laborar...
c) Donar a conèixer a la ciutadania adulta el punt de vista dels infants com a persones
que utilitzen i viuen la ciutat, desenvolupant així una major sensibilitat cap a la relació
entre ciutat i infància.
d) Establir canals de comunicació entre l'ajuntament i els infants.
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e) Propiciar que la infància pugui conèixer millor el funcionament de l’Ajuntament, de la
ciutat i de quines eines i recursos tenen per poder-s’hi relacionar a través d’un
escenari que esdevingui un espai d’intercanvi i aprenentatge per a tots els agents
implicats.
Art. 2.2) Les funcions del El Consell municipal infantil de Manlleu són:
a) Treballar en projectes conjunts encarregats des de la corporació o bé sorgits en el sí
del Consell, prèvia validació per part de la corporació. En cas que el tema proposat
pel Consell no es pugui dur a terme, l’ajuntament sempre proporcionarà una resposta
justificada.
b) Reflexionar col·lectivament i debatre sobre el projecte o projectes encarregats des de
la corporació.
c) Emetre un posicionament al respecte.
d) Informar al Consistori sobre aquest posicionament i dialogar-hi.
e) Donar a conèixer el present reglament als centres educatius implicats i, si s’escau, fer
propostes per millorar-lo.
Article 3. Composició.
Art. 3.1) Estarà format per un alumne de cada línia de sisè curs de totes les escoles de
primària de la ciutat de Manlleu, que s’anomenaran regidors/es infantils.
Art. 3.2) Es procurarà la paritat quant a gènere en la seva composició.
Art. 3.3) Cada centre escolar designarà els seus representants d’acord amb els sistemes
d’elecció i participació establerts en els seus centres. No obstant, el període de representació
no podrà ser superior a un curs escolar.
Art. 3.4) La constitució del Consell de la Infància es farà una vegada les escoles participants
hagin fet arribar a l’ajuntament els noms dels regidors i regidores infantils.
Article 4. Organització i funcionament:
Art. 4.1) Es reunirà de manera ordinària cada dos mesos durant el curs escolar. Les sessions
tindran una durada aproximada de 1 hora i 30 minuts i tindran lloc en dependències
municipals en horari escolar. Seran sempre en el mateix horari per facilitar l’organització dels
centres escolars.
Art. 4.2) La seva constitució tindrà la durada del curs escolar i durant els seu transcurs els
regidors i regidores infantils podran rebre un o més encàrrecs de part de l’equip de govern.
Els regidors i regidores infantils també podran fer propostes de temes a tractar.
Art. 4.3) El Consell municipal infantil de Manlleu es constituirà durant el mes d’octubre.
Art. 4.4) A l’inici, els regidors i regidores infantils es reuniran amb l’alcalde i/o el regidor/a en
qui aquest delegui per rebre l’encàrrec i es definirà la durada d’aquest encàrrec. Si s’escau,
els regidors i regidores infantils també faran propostes de temes.
Quan l’encàrrec o proposta del Consell s’hagi dut a terme, es tornaran a reunir per fer-li
arribar a l’alcalde i/o el regidor/a en qui aquest delegui el posicionament del El Consell
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municipal infantil de Manlleu sobre el tema treballat. L’Ajuntament es compromet a fer un
retorn sobre la implementació de les propostes fetes pel Consell.
En cas que hi hagi prou temps, es definirà un nou encàrrec.
Art. 4.4) Les sessions de treball del El Consell municipal infantil de Manlleu les planificarà i
executarà, com a mínim, una persona vinculada al Servei de Participació Ciutadana de l’Àrea
de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica que acompanyarà els nens i nenes en
l’elaboració de les seves propostes a través de reflexions i exercicis que facilitin l’anàlisi del
tema plantejat i la participació en la presa de decisions.
Art. 4.5) A les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, es podrà convidar personal
tècnic, regidors/es o persones expertes sobre la temàtica concreta que s’estigui treballant.
Art. 4.6) Sempre que sigui possible, els acords i les decisions es prendran per consens. Si
calgués arribar a una votació, només podrien votar els regidors i regidores infantils.
Art. 4.7) Sempre que es cregui necessari i s’acordi entre les parts, es podran celebrar
sessions extraordinàries.
Art. 4.8) Els regidors i regidores infantils són representants del seu grup classe al El Consell
municipal infantil de Manlleu. Cada escola participant designarà un/a adult/a responsable
dels seus regidors i regidores infantils que els acompanyarà a les sessions del El Consell
municipal infantil de Manlleu i hi podrà assistir com a oient, sense veu ni vot.
Art. 4.9) Després de cada sessió de treball del El Consell municipal infantil de Manlleu, la
persona designada pel Servei de Participació Ciutadana de l’ Àrea de Serveis a les Persones i
Promoció Econòmica de l’Ajuntament, farà arribar l’acta de la sessió i els materials treballats
a l’adult responsable de cada escola.
Art. 4.10) Per al bon funcionament del El Consell municipal infantil de Manlleu, s’espera
d’aquest/a adult responsable/a que faciliti el traspàs de la informació entre les sessions del
Consell i la resta d’alumnes del curs de sisè de la seva escola i/o que faciliti la recollida de
propostes a l’aula sempre i quan sigui necessari, tot donant suport als seus regidors i
regidores infantils
Art. 4.11) La convocatòria dels regidors i regidores infantils a les sessions del Consell
municipal infantil de Manlleu es durà sempre a terme a través de l’adult responsable que
designi cada escola.
Art. 4.12) Les famílies podran cedir o no directament a l’Ajuntament els drets d’imatge dels
regidors i regidores infantils per activitats relacionades amb el Consell municipal infantil de
Manlleu.
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Art. 4.13) L’Ajuntament es farà càrrec de donar a conèixer el projecte i els temes que s’hi
treballin a través dels seus mitjans. Es podrà demanar la col·laboració dels centres educatius
implicats en el projecte per ampliar l’abast de la comunicació quan es cregui convenient.
Art. 4.14) Dins de l’Ajuntament s’articularan els mecanismes de coordinació interna i
transversalitat per tal de que les diferents regidories implicades col·laborin en el projecte.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquest Reglament que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquest Reglament, aprovat a la sessió plenària del dia 18 de juliol de 2017, entrarà en vigor
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, en
qualsevol cas, una vegada transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en relació amb l’article
65.2 del mateix text legal.
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