MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECA –
ACORD MUNICIPAL PER A LA CREACIÓ DEL CONSELL D’INFANTS
MUNICIPAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En el darrers anys, l’augment de la participació ciutadana en tots els àmbits de la vida
pública ha estat un fet. L’impuls individual de formar part i transformar la realitat a través
de dinàmiques col·lectives ha facilitat crear nous altaveus des dels quals poder fer arribar
nous missatges i idees que, per la seva diversitat, només poden enriquir el nostre dia a
dia.
De camí en queda molt per fer, però cal que sigui un camí ferm. Per això, des de Decidim
Vila-seca, apostem per la participació com a eina educativa i d’expressió d’èxit, per al
present i per al futur. Volem establir els fonaments participatius perquè les generacions
futures esdevinguin més autònomes, crítiques i lliures. A través de la creació d’un Consell
Local d’Infants i d’Adolescents, volem generar un espai de desenvolupament personal i
col·lectiu on els infants participin de la vida pública alhora que es genera un
aprenentatge a través de la seva pròpia vivència. Creiem fermament en la idea de poder
donar veu i generar espais de participació a tots aquells i aquelles que formen part del
nostre poble, i per tant, no ens podem oblidar d’un gran gruix de ciutadans. Els infants i
joves han de ser protagonistes de la seva pròpia realitat. Cal doncs, facilitar que
exerceixin la seva ciutadania en un òrgan actiu, que puguin proposar, gestionar i avaluar
polítiques municipals que els impliquin directament, com a ciutadans del present que són.
Creiem que, com a municipi, només podrem extreure’n una gran millora en incloure la
visió dels infants en la política local. Però també se’n genera la responsabilitat de donar
resposta a les inquietuds i necessitats que els infants detectin. Entendre que no és
solament donar-los veu, sinó que són un agent més dins de la dinàmica municipal. Els
Consells d’Infants es conceben com a òrgans de consulta, de representació i de
participació. Per tant, proposem crear un espai dels i per als infants, amb la voluntat de
construir, conjuntament amb els adults, un municipi més just, cohesionat i respectuós
amb totes les realitats presents.
Són molts els autors que han desenvolupat el concepte de participació infantil (Tonucci,
Rogers, Trilla, Novella, Casas, Hart, etc.) i són diversos els textos legals i analítics que
recullen el dret a la participació i a ser escoltats dels infants i joves.
La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència,
incorpora el concepte d’oportunitats, que en el preàmbul defineix com «els nous camins
que s’han d’obrir i que han de permetre als infants i als joves llur ple desenvolupament
com a ciutadans. Les oportunitats s’han de traduir, entre d’altres, en l’establiment de
canals i instruments per fer sentir la veu d’infants i adolescents, per fer expressa llur
participació en la presa de decisions en la comunitat i, en definitiva, per facilitar-ne el futur
encaix, com a persones responsables, en la societat adulta».
Amb especial rellevància cal citar l’article 24 de la pròpia llei, el del dret de participació.
Aquest article recull que: “Els infants i els adolescents tenen el dret de participar
plenament en els nuclis de convivència més immediats i en la vida social, cultural,

GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECA - ACORD MUNICIPAL

artística i recreativa de llur entorn. Els poders públics els han d’oferir les oportunitats
necessàries perquè s’incorporin progressivament a la ciutadania activa, d’acord amb llur
grau de desenvolupament personal.” Així com també que “Les administracions públiques
han d’establir procediments destinats a recollir les opinions dels infants i els adolescents
en relació a les polítiques, les normes, els projectes, els programes o les decisions que
els afecten.”
Un altre document clau pel que fa al dret a la participació dels infants és la Convenció
dels Drets del infants (1989), de l’art. 12 a l’art. 17. Destaquem el que recull en el seu
article 12, la finalitat de garantir a l’infant el dret d’expressar lliurement la seva opinió en
els afers que l’afectin i més concretament defineix que “es donarà en particular a l'infant
l’oportunitat de ser escoltat, en tot procediment judicial o administratiu que afecti l’infant,
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.”
El Document 2 de l’Observatori dels Drets de la Infància del juliol del 2010, ens parla de
la responsabilitat de l'administració local dient que: “el suport per a la creació i per al
desenvolupament de la tasca del consell ha d’estar determinat per l’Administració local,
que és la responsable d’acompanyar en els processos participatius, però sense
condicionar ni mediatitzar la participació. L’Administració local reconeix el Consell
d’Infants i Adolescents com a òrgan consultiu davant qualsevol acció del Govern que
afecti aquest grup social, té en compte les seves recomanacions i ofereix una resposta
motivada a les seves propostes.”
ANTECEDENTS
Atès que la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència recull que els poders públics han d’establir els canals i instruments per tal
de fer sentir la veu dels infants i joves, i facilitar la seva participació en totes aquelles
polítiques que els afectin. I atenent també que promou la creació d’òrgans de participació,
com els Consells d’Infants, per tal que els infants i els adolescents puguin participar
activament de la vida pública.
Atesa l’aprovació del Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels Consells de Participació
Territorial i Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya, per part del Parlament
de Catalunya i la posterior creació del CNIAC com a òrgan de participació infantil nacional
on hi tenen presència tots els consells d’infants locals.
Atès que està en fase de creació el Reglament de participació ciutadana i en ell ja
s’observa la mancança d’un consell d’infants i es posa en consideració l’oportunitat de
crear-lo.
Atès que en L’Ajuntament de Vila-seca, va aprovar en el seu plenari municipal del passat
mes d’abril, l’adhesió al Programa Ciutats Amigues de la Infància.

Per tot l’exposat, el Grup Municipal de Decidim Vila-seca – Acord Municipal, proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Crear un espai estable de participació dels infants i adolescents anomenat
“Consell d’infants”.
Segon.- Proporcionar els recursos personals i tècnics necessaris per tal de dissenyar,
impulsar i regular el procés de la creació del Consell, afavorint la presència dels propis
infants en tots els nivells del desenvolupament del consell.
Tercer.- Garantir la participació dels infants en totes aquelles accions relacionades amb
el Consell. La creació del reglament del propi Consell i el desenvolupament de la seva
activitat ha de ser fruit del procés de debat i reflexió dels propis infants, amb
l’acompanyament dels adults com a dinamitzadors i/o facilitadors.
Quart.- Crear una partida pressupostària destinada a la dinamització i desenvolupament
del Consell d’Infants, així com a la difusió de les seves accions i tasques.
Cinquè.- Generar canals de comunicació i difusió per tal que tots els infants i els
adolescents del municipi coneguin la tasca del Consell d’Infants i les accions que aquest
desenvolupi.
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