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Dilluns, 8 de setembre de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Mataró

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 5 de juny de 2014, va aprovar inicialment el 
Reglament del Consell d'Infants de Mataró.

Aquest expedient s'ha sotmès a informació pública per un període de trenta dies, comptats des del dia següent al de la  
publicació de l'anunci corresponent en el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes que les persones 
interessades poguessin consultar-lo i, si s'esqueia, formular al·legacions i/o suggeriments.

Atès que no hi ha hagut cap al·legació ni suggeriment durant aquest termini, l'acord inicial ha esdevingut definitiu.

En aplicació de l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals, es fa públic el text del Reglament del Consell d'Infants de Mataró.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La necessitat de prestar atenció especial a l'infant ha estat estatuïda a la Declaració dels Drets de l'Infant de Ginebra de 
1924 i a la Declaració de Drets de l'Infant adoptada per les Nacions Unides el 1959, i reconeguda a la Declaració 
Universal dels Drets Humans, al Pacte Internacional sobre Drets Civils i Polítics (particularment els articles 23 i 24), al 
Pacte Internacional sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals (especialment al article 10) i als estatuts i normatives de 
les institucions especialitzades i de les organitzacions internacionals relacionades amb el benestar dels infants.

La Convenció dels Drets dels Infants d'UNICEF, estableix en el seu article 12 que els Estats membres han d'assegurar a 
l'infant amb capacitat de formar un judici propi el dret a manifestar la seva opinió en tots el afers que l'afectin. Les 
opinions de l'infant han de ser tingudes en compte segons la seva edat i maduresa. Amb aquesta finalitat, l'infant ha de 
tenir  especialment  l'oportunitat  de  ser  escoltat  en  qualsevol  procediment  judicial  o  administratiu  que  l'afecti,  bé 
directament, bé per mitjà d'un representant o d'una institució adequada, d'acord amb les normes de procediment de la 
legislació.

En el seu article 13 preveu que l'infant té el dret a la llibertat d'expressió; aquest dret inclou el dret a cercar, rebre i 
difondre informació i idees de tota mena, sense consideració de fronteres, sigui oralment, per escrit o impreses en forma 
d'art o per qualsevol altre mitjà triat per l'infant. L'exercici d'aquest dret pot estar subjecte a algunes restriccions, que 
seran només les que prevegi la llei i que siguin necessàries.

A Catalunya, el Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència de Catalunya 2010-2013, aprovat per la Generalitat de 
Catalunya, dóna compliment a la Llei de serveis socials, la Llei dels drets i les oportunitats a la infància i l'adolescència  
de Catalunya i les directrius i recomanacions europees i internacionals en matèria d'infància i adolescència a Catalunya. 
Aquest Pla preveu com a àmbit d'actuació, entre d'altres, la participació i integració activa dels infants i adolescents a la 
comunitat mitjançant eixos estratègics que permetin difondre la visió de la infància i de l'adolescència com a subjectes 
de drets i deures i garantir la seva participació i implicació en els processos individuals i de la vida social, cultural i 
política, en general.

El Pla integral per a la infància i les famílies de l'Ajuntament de Mataró estableix l'impuls de la participació dels infants en 
l'àmbit municipal com una de les seves línies estratègiques, expressant l'objectiu d'articular canals efectius per tal que 
infants i adolescents participin en les instàncies municipals en què es prenen decisions que els afectin.

Per aquests motius, l'Ajuntament de Mataró endega un projecte de participació infantil amb la finalitat de treballar amb 
els nens i nenes de la ciutat els valors i principis de la democràcia. Aquest projecte es materialitza en la constitució d'un 
òrgan de participació: el Consell d'Infants, un espai per sensibilitzar i conscienciar els infants sobre les necessitats de 
l'entorn immediat,  donant-los l'oportunitat  d'implicar-se en temes i  projectes vinculats en la transformació real  de la 
ciutat.

Des de l'Ajuntament de Mataró volem que aquest espai s'aprofiti i es gaudeixi com a espai d'aprenentatge i creixement 
entre tots els agents implicats. Que aquesta eina de contacte i comunicació entre la infància i l'administració serveixi per 
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a establir nous lligams i coneixements així com per projectar i experimentar solucions tenint en compte els infants amb 
el ple dret de ciutadania, entès com a dret a viure i utilitzar la ciutat.

Olga Ortiz Moreno. Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i Consum.

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Naturalesa i marc jurídic

El Consell d'Infants és un òrgan de participació de caràcter consultiu, d'informe facultatiu, de formulació de propostes i 
suggeriments, d'acord i amb l'abast previst a l'article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local i l'article 154.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l'article 17 del Reglament de participació ciutadana.

Article 2. Objecte

El Consell d'Infants és l'òrgan estable on els infants poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees, 
reflexions i opinions, així com proposar accions concretes per transformar i millorar la ciutat.

Article 3. Objectius

Els objectius del Consell d'Infants són:

a) Aportar el punt de vista de la infància en el creixement de la ciutat, i dinamitzar i potenciar la participació a la ciutat,  
fent possible el debat sobre la vida de la ciutat.

b) Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu on la infància pugui trobar-se còmoda i 
expressar-se lliurement en relació als temes que els interessen.

c)  Donar  a conèixer  els  drets  i  deures dels  infants  dins la  seva comunitat  i  aconseguir  que les persones adultes 
reconeguin els drets de la infància i valorin la seva opinió.

d)  Establir  canals  de  comunicació  entre  l'ajuntament  i  els  infants,  i  fer-los  prendre  consciència  que  el  treball  de 
l'administració pública és un bé comú.

e) Fer possible el debat i la participació dels infants en la vida de la seva ciutat.

Article 4. Àmbit

El Consell d'Infants està vinculat als àmbits d'Ensenyament, Benestar Social i Participació i pretén afavorir la participació 
dels infants en els assumptes municipals. El Consell dependrà de l'àmbit de Benestar Social o del que tingui assignades 
les competències en matèria d'infància.

FUNCIONS I TEMÀTICA

Article 5. Funcions

El Consell d'Infants podrà emetre informes i formular propostes i suggeriments en l'àmbit de treball del Consell. A cada 
curs escolar es desenvoluparà un projecte anual, la temàtica del qual s'escollirà en la sessió de constitució a partir de la  
proposta de la presidència.

El  Govern municipal  es compromet a estudiar-ne les propostes,  valorar-les i,  en el  cas que no siguin acceptades, 
justificar-ne el motiu i donar-ne compte en el si del Consell i en el Ple Municipal.

El Govern municipal informarà i consultarà el Consell d'Infants en els temes que tinguin relació amb la infància o aquells 
que es cregui que la visió del nen/a pugui tenir una aportació qualitativa.
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Article 6. Temàtica

El  Consell  d'Infants  pot  treballar  qualsevol  temàtica,  de  qualsevol  àmbit,  que  els  infants  del  municipi  considerin 
importants  per al  seu benestar,  creixement,  desenvolupament  del  seu entorn i,  més especialment,  aquells  temes i 
àmbits que tinguin una relació directa amb la infància.

Article 7. Difusió

El Consell difondrà les iniciatives proposades, per a la sensibilització de la població, en general, sobre la importància de 
la participació dels infants i la convivència.

COMPOSICIÓ I ORGANITZACIÓ

Article 8. Composició

El Consell d'Infants està format per nens i nenes escollits per l'alumnat dels centres educatius d'infantil i primària que 
participin en el projecte de participació infantil de l'Ajuntament de Mataró.

El Consell d'Infants tindrà una composició representativa de nens i nenes.

Article 9. Organització

El Consell d'Infants s'estructura en els òrgans següents: Plenari i Presidència.

El Consell funcionarà a través de Plenari i Comissió. Es constituirà una o més comissions en els termes establerts a 
l'article 11 d'aquest reglament.

Article 10. El Plenari

1. Integren el Plenari del Consell d'Infants:

a) L'alcalde/essa de Mataró, com a president/a.
b) Un/a regidor/a de cada grup polític municipal, entre els quals l'alcalde/essa en designarà el/la vicepresident/a.
c) Dos representants de cada centre educatiu, entre 10 i 12 anys (5è i 6è de primària), com a vocals.
d) Personal tècnic municipal amb funció de secretaria del consell, amb veu i sense vot.

2. Les funcions del Plenari seran:

a) Definir la temàtica anual a treballar pel Consell a proposta de la presidència.
b) Fer el seguiment del treball que es faci al voltant de la temàtica proposada en la comissió.
c) Recollir els resultats del treball realitzat en el marc de la comissió.

Article 11. La Comissió

1. La comissió estarà formada pels representants de cada un dels centres educatius que formen part del Plenari i per la 
secretaria del Consell.

També participaran en la comissió, personal tècnic municipal encarregat de la seva dinamització.

Sempre que es consideri necessari, podran ser convocades a les reunions, amb veu però sense vot, personal tècnic o 
persones especialistes per tractar qüestions puntuals o per efectuar estudis específics.

En el cas que el nombre de vocals que formin la comissió superi les 35 persones, es formaran comissions amb un 
màxim de 20 vocals per comissió, per tal de garantir el bon funcionament i l'assoliment dels objectius que es fixen pel  
Consell d'Infants.

2. Les funcions de la comissió seran:

a) Recollir i reflexionar a l'entorn de la informació relacionada amb la temàtica anual acordada.
b) Definir un pla de treball a l'entorn de la temàtica acordada a través d'una dinàmica participativa.
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c) Traslladar al Plenari la tasca realitzada i els acords presos durant les sessions de treball.

Article 12. Nomenament

Cada centre escolar designarà els seus representants per formar part del Consell, que seran escollits pels alumnes del  
seu grup d'acord amb els sistemes d'elecció i participació establerts als seus centres.

A  cada  centre  escolar  hi  haurà  una  persona  responsable  que  farà  d'enllaç  entre  els  infants  i  el  personal  tècnic 
responsable del projecte de l'Ajuntament.

El membres del Consell seran nomenats i cessats per decret de l'alcalde/essa.

Article 13. Vocals

Els representants del Consell seran els receptors de les demandes acordades a l'aula conjuntament amb la persona 
representant  del  grup-classe  i  posteriorment  traslladades  al  Consell.  Es donarà  trasllat  al  grup  de les conclusions 
acordades pel Consell i del seu seguiment.

El càrrec de persona representant té una durada màxima de dos anys. S'inicia a 5è. de primària i continua a 6è. de 
primària. Cada any es renovarà el 50 % de les persones membres que formen el Consell per tal de garantir la continuïtat 
del procés.

FUNCIONAMENT

Article 14. Sessions del Plenari

Cada curs es convocarà una sessió del Plenari del Consell de forma ordinària, i de forma extraordinària sempre que es 
cregui necessari per part de la presidència del Consell o a petició d'una quarta part dels seus membres.

Durant aquesta sessió es presentarà el treball anual del Consell i s'exposaran els compromisos presos per l'Ajuntament. 
Aquesta sessió coincidirà amb la renovació anual del Consell d'Infants.

Article 15. Sessions de la Comissió

Cada curs es convocaran tres sessions de la comissió o comissions (si així s'escau) de forma ordinària i de forma 
extraordinària sempre que es cregui necessari per part de la presidència o a petició d'una quarta part dels membres de 
la comissió.

Article 16. Convocatòries i sessions

Les sessions del Plenari i de la comissió es faran fora de l'horari lectiu. La convocatòria i l'ordre del dia de les sessions 
ordinàries del Plenari i de la comissió es tancarà i notificarà com a mínim 7 dies naturals abans de la sessió. Per a les  
extraordinàries, la convocatòria i l'ordre del dia es tancarà i notificarà com a mínim 36 hores abans de la sessió.

La convocatòria serà per escrit amb la referència expressa de l'ordre del dia. La convocatòria es farà mitjançant correu 
electrònic a la persona responsable que faci d'enllaç entre els infants i el personal tècnic responsable de l'Ajuntament, 
així com a les famílies dels infants participants.

Per a la  vàlida constitució del  Plenari,  a efectes de la celebració de les sessions, es requerirà  la presència de la 
presidència i del/la secretari/ària, o de qui legalment els substitueixin, i de la meitat més un de la resta de membres en 
primera convocatòria.

La segona convocatòria serà un cop transcorreguts 15 minuts des de la primera i es requerirà la presència d'una tercera 
part dels membres.

NORMATIVA SUPLETÒRIA APLICABLE

En allò no indicat en aquest reglament respecte al funcionament del Consell  d'Infants, seran d'aplicació les normes 
generals que regulen el funcionament dels òrgans de participació de l'Ajuntament de Mataró i la normativa continguda al 
capítol II del títol II- articles 22 a 27- de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions  C
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públiques i del procediment administratiu comú i al capítol II del títol I – articles 13 a 20- de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, 
del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest  reglament,  una vegada aprovat definitivament  pel  Ple de la Corporació,  entrarà en vigor  amb la publicació 
íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i transcorreguts els terminis establerts en l'article 
70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i restarà en vigor mentre no s'acordi  
la seva modificació o derogació. 

Mataró, 28 d'agost de 2014
La regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i Consum, Olga Ortiz Moreno

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

40
22

58
5


		2014-09-05T13:17:13+0200
	


05/09/2014
13:17:13




