CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA – ELABORACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL D’INFANTS
De conformitat amb el previst a l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el
procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del Reglament del Consell d’Infants
de Tona es procedeix a substanciar una consulta pública per recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions
en relació a:
a)
b)
c)
d)

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Els objectius de la norma
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

En compliment amb l'anterior es planteja el següent qüestionari.
Problemes que es pretenen
solucionar amb la nova norma

-Disposar d’un espai estable i regulat de participació dels infants, i de
comunicació entre aquests i les autoritats municipals.

Necessitat i oportunitat de la
seva aprovació

-El Consell d’Infants ja havia estat un grup motor del pla de
participació ciutadana del 2007 al 2012. Amb el naixement de la
regidoria d’Infància es prioritza les accions per visualitzar les
necessitats de la infància i fomentar espais de participació i
creixement personal.
-La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència de Catalunya insta als ens locals a la promoció d’òrgans
de participació per donar als infants i adolescents l’oportunitat de
participar activament en la vida pública.
-El Reglament de Participació Ciutadana de Tona reconeix la necessitat
d’afavorir la participació en tots els assumptes de competència
municipal, i d’acord amb la normativa vigent, estableix la possibilitat
de constituir consells municipals per cada sector de l’activitat
municipal.
-La creació i regulació del Consell d’Infants de Tona com a òrgan de
participació ha d’afavorir:
a)

La dinamització de la participació dels infants, fent possible la
seva intervenció en el debat sobre els assumptes del seu poble i
permetent que siguin subjectes actius de la nostra societat.

b) Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de manifestar i

proposar com volen que sigui el seu municipi i donar a conèixer
als adults el seu punt de vista. Desenvolupant així, una major
sensibilitat cap a la relació poble i infant.
c)

Donar a conèixer els drets i deures dels infants dins la seva
comunitat i aconseguir que les persones adultes reconeguin
aquests drets, valorin la seva opinió i la prenguin en consideració.

Objectius de la norma

-Fomentar la cultura participativa a Tona, i regular aquest òrgan de
participació que permet als infants col·laborar activament en la
construcció, desenvolupament i millora del municipi de Tona,
aportant el seu punt de vista, fent propostes o impulsant accions amb
voluntat transformadora.

Possibles solucions alternatives,
reguladores i no reguladores.

-Es considera preferible la regulació mitjançant un reglament
específic, més clarificador, pràctic i accessible per la ciutadania.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves
opinions sobre els aspectes plantejats en aquest qüestionari fins al dia 24 de juliol de 2018,
mitjançant el FORMULARI DE PARTICIPACIÓ EN L’ELABORACIÓ DE NORMES de la web municipal, o
en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015.

