
 

  

 

MEMÒRIA RELATIVA AL TRÀMIT  DE CONSULTA PÚBLICA PRÈ VIA  
SOBRE L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL DE LA 
INFÀNCIA 
 

 

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el 

procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de Reglament Consell 

Municipal de la Infància , es du a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de 

Cunit, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment 

afectades per la futura norma i sobre: 

a. Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa 

b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 

c. Els objectius de la norma 

d. Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries 
 

En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el següent:  

A. PROBLEMES QUE ES PRETÉN SOLUCIONAR AMB LA INICIA TIVA 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El projecte del Consell Municipal de la Infància des de l’inici ha tingut una motivació politico-
social; treballar cap a una nova filosofia de govern del municipi, prenent els nens i nenes com 
a paràmetre i com a garantia de les necessitats de tots els ciutadans, defugint d’una 
interpretació exclusivament de tipus educatiu o simplement d’ajuda als infants. No es tracta 
d’augmentar els recursos i serveis per la infància sense més, es tracta de construir un 
municipi divers i millor per tots, de manera que els infants puguin viure una experiència com a 
ciutadans, autònoms i participatius, alhora que es fomenta la seva inclusió en la vida socio-
política.  

La influència conceptual de l’experiència de Francesco Tonucci a “La ciudad de los ninos”, i la 
reflexió generada a partir de l’aplicació integral dels drets de la infància que defineix la 
Convenció plantejada per Hart , Cussiánovich i Liebel, ens apropen a la possibilitat de parlar 
del protagonisme infantil vinculat a la participació com a pas previ a les diferents formes 
concretes des d’on aquest dret ha de fer-se realitat.  

Així doncs, el Consell Municipal de la Infància, és l’espai de participació política on els infants 
hi poden expressar les seves opinions, propostes i demandes com a ciutadans/nes incidint en 
la política municipal. 



 

 B. NECESSITAT  I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  OBJECTIUS DE LA NORMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La creació del Reglament del Consell Municipal de la Infància, ajudarà a la regulació de la 
participació dels nens i nenes en edats compreses entre els 9 i els 14 anys, fomentant la 
visualització d’aquest col·lectiu en la presa de decisions.  

Els formarà en la participació, el civisme i la cohesió ciutadana. Formar part d’aquest tipus 
d’experiències fa que nens i nenes se sentin reconeguts/des com a ciutadans i ciutadanes i 
creixin sentint que són part del seu municipi, Alhora que es fomentarà el sentiment de 
pertinença, el vincle i es generarà una política més vinculada a la ciutadania. 

En paraules d’Anna Novella (especialista en consells de la infancia), podríem definir els 
Consells com a:  

- Espai de reunió on els infants i adolescents poden exercir el seu dret civil a participar 

en temes de la seva ciutat directament relacionats amb ells.  

- Espai d’observatori de la ciutat des d’on detectar temes millorables que passen 

desapercebuts per als adults.  

- Espai de formació on aprendre el sentit i el significat que té participar (implicar-se en 

un projecte) i des d’on utilitzar allò après per continuar aprenent i formant-se com a 

ciutadans actius i compromesos. 

- Espai d’ús de procediments i valors democràtics. 

a) Augmentar la participació i visió de la infància en Cunit i  que serveixi de mecanisme de 
vinculació i representació de la infància a l’Ajuntament i al municipi. Escoltar-los.  

b) Que Cunit sigui un poble fet també a mida dels nens i nenes que hi viuen i/o la viuen. 
Respectar-los.  

c) Fomentar la cultura del treball comunitari, dels debats, escoltant els seus suggeriments i 
propostes de millora respecte de qualsevol actuació municipal. Considerar-los.  

d) Incorporar la perspectiva de la infància en la política municipal, trencant amb la idea que es 
considera poc o gens el seu punt de vista.  

e) Potenciar una ciutadania avesada a la participació ciutadana des de la infància. 

f) Desenvolupar un escenari educatiu a la vegada que participatiu, prenent com a punt de 
partida els valors democràtics i sentiments de pertinença, amb especial atenció als drets i 
deures de la infància. 

g) Promoure el coneixement per part dels nens i nenes de com funciona l’Ajuntament i el 
municipi en general i quines eines i recursos tenen per poder-s’hi relacionar, fomentant 
l’habilitat per obtenir informació, la capacitat d’observació, l’escolta activa, el diàleg, la crítica 
constructiva, estratègies de negociació, cooperació i compromís.  

h) Potenciar l’exercici del dret a la ciutadania entre els nens i nenes del poble. 



 

D.  POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES I  NO REGULATÒRIES  

• El Consell Municipal de la Infància tindrà caràcter consultiu, a més a més de projectiu, 
de treball intern, i de representació de tota la ciutadania infantil del municipi. Buscar la 
representació des de les 3 escoles del municipi o o brir-ho a altres àmbits?  

 

• Es buscaran maneres d’articular la participació de tots els membres dels grups de 
referència. A partir de la figura de delegats de classe o busca r altres 
representacions?  

 
• Ha d’haver representació política o solament infant s i figures tècniques i 

especialistes? 
 


