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Tanmateix, havent transcorregut el termini previst a l’art 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del regim local, es publica íntegrament el citat Reglament de Participació
Ciutadana.
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Una vegada sotmès a informació pública el present acord i el text del citat Reglament pel termini
de trenta dies, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Diari El Punt i no havent-se
formulat cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública esmentat, el Reglament
de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Montgat, queda aprovat definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior.

A

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta a terme en data 31 de gener de
2019, aprovà inicialment el Reglament del Consell Municipal d’Infants i Adolescents de Montgat.

I. PREÀMBUL
La creació del Consell d’Infants i Adolescents neix de l’interès de l’Ajuntament de Montgat per
crear un espai de participació infantil al municipi.
En multitud d’aspectes de la vida social els paràmetres establerts han estat creats o són fruit de la
mirada adulta i sovint deixa exclosos a certs sectors de la població. Un d’aquests sectors és el de
la població d’infants i adolescents, pel que resulta imprescindible comptar amb mecanismes que
facilitin a infants i joves expressar les seves pròpies necessitats, donar-los la paraula, recollir les
seves opinions i donar-los resposta.
A nivell de marc legal, la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
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, 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”

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquesta proposta de Reglament s’ha completat amb les aportacions del primer Consell d’Infants
de Montgat al mes de març de 2018.

B

Aquest Reglament ha estat elaborat a partir de les aportacions recollides de la diagnosi
participativa, amb els quatre tallers a tècnics municipals i referents d’entitats, direccions de centres
educatius, delegats/des de 1r i 2n d’ESO i responsables polítics, i prenent com a model els
Reglament de Consells d’Infants d’altres municipis de referència de la província de Barcelona.

Data 24-5-2019

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D’INFANTS I ADOLESCENTS DE MONTGAT

Ajuntament de Montgat
En aquesta línia, amb la creació del Consell d’Infants i Adolescents, l’Ajuntament de Montgat
aspira a posar en valor la paraula dels infants i a fer-los partícips del municipi com a ciutadania
activa i amb caràcter transformador.

Article 3. Objectius
Els objectius d’aquest òrgan de participació són:

Fer propostes que ajudin a la millora global del municipi, especialment en els temes que
incideixen en la vida dels infants.

Millorar el poble i els seus espais.

Poder aportar el punt de vista dels infants i adolescents.

Donar importància a la figura dels infants i adolescents com a subjectes actius de la vila.

Donar suport a solucionar tots els problemes mediambientals que hi ha a Montgat

Ajudar els habitants de Montgat i els nens i nenes dels esplais infantils i les entitats
educatives.

Formar noves amistats entre els diferents participants del Consell.

Intentar donar resposta a les coses que proposem.

Fer bones propostes i que es facin realitat totes les possibles.

Específicament, el Consell d’Infants i Adolescents de Montgat tindrà els següents objectius:

Fomentar la participació dels infants i adolescents en els afers públics del municipi

Fer una ciutat també a la mida dels infants

Detectar els interessos i inquietuds dels infants del municipi

Promocionar els drets de la infància

Fomentar que els infants coneguin la ciutat, participin en la seva construcció i hi gaudeixin

Apostar per l’amplitud en els àmbits de treball del Consell: no restringir l’àrea de treball en
temes d’espai públic, sinó buscar altres temes de la ciutat: convivència, esport, entre d’altres.

Apostar per la cohesió social i el sentiment de pertinença al municipi

Promoure que els infants i adolescents coneguin millor el funcionament de l’Ajuntament i dels
seus òrgans de govern.
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Els valors en què s’inspira el Consell d’Infants i Adolescents de Montgat són:
 Universalitat: que sigui accessible a tots els infants del municipi, de tots els barris i de dins i
fora de les escoles.
 Representativitat: els consellers/es són representants dels infants de l’espai en que els han
escollit, i per tant, representants de realitats diverses.
 Solidaritat: que contribueixi a la creació de ponts i espais d’ajuda mútua.
 Responsabilitat: que estableixi un compromís comú entre els infants i els diferents agents que
participin del Consell.
 Que fomenti el respecte, la tolerància i la diversitat de visions.
 Educatiu i que aposti per la Sostenibilitat, en coherència amb el Pla Local d’Educació del poble.
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Article 2. Valors

Data 24-5-2019

El Consell d’Infants i Adolescents és un òrgan de participació que permet als infants i joves
col·laborar activament en la construcció, desenvolupament i millora del seu municipi a través de
l’expressió d’idees, reflexions, opinions i propostes amb voluntat transformadora.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 1. Definició

B

II. DISPOSICIONS GENERALS

A

Constituir el Consell d’Infants i Adolescents de Montgat és, en suma, facilitar espais en què tots els
infants, a partir de la seva mirada puguin col·laborar en el desenvolupament i millora de la seva
vila.
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IV. COMPOSICIÓ I CONSTITUCIÓ
Article 8. Per tal que el Consell sigui el màxim de representatiu possible de totes les realitats dels
d’infants i adolescents, només s’escolliran als centres educatius sinó també a d’altres espais i
entitats del poble. Seran al voltant de 30 infants representants distribuïts de la següent manera:
 1-2 representants per a cada aula de 5è i 6è de primària de les escoles de Montgat: El Consell
compta amb 2 representants de cada aula de l’Escola Marina (amb dues línies de 5è i dues
línies de 6è) i dos l’Escola Salvador Espriu (amb dues línies de 5è i dues de 6è). Un total de 16
infants.
 1-2 representats de cada entitat implicada al Consell. El primer Consell té dos representants de
l’Esplai Timó (1 de 5è i 1 de 6è): Un total de 2 infants
 2 representants de l’Espai Jove de Montgat. Preferentment de 12 o 13 anys d’edat que
representin el conjunt d’usuaris/es de l’equipament juvenil. Un total de 2 infants.
 3 o 4 representants dels alumnes de 1r. d’ESO dels centres educatius públics de secundària. A
escollir entre el conjunt d’alumnes de l’Institut Thalassa. Un total de 4 infants.
 3 o 4 representants dels alumnes de 2n d’ESO dels centres educatius públics de secundària. A
escollir entre el conjunt d’alumnes de l’Institut Thalassa. Un total de 4 infants.
 Formaran part del Consell d’infants i Adolescents, juntament amb els representats de les
entitats i centres anteriorment esmentats:
-

L’alcaldessa o persones en qui delegui que ostentés la presidència.
La regidora d’ensenyament.
El tècnic municipal vinculat a l’àmbit d’Ensenyament

Article 9. Es vetllarà per garantir la paritat de gènere entre els i les representants
Article 10. S’escolliran 1 suplent per a cada conseller/a en cas de baixa del conseller/a titular per
manca de disponibilitat o voluntat, entre d’altres.
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Article 7. El Consell d’Infants i Adolescents emetrà resposta a les consultes del Govern municipal
en temes que tinguin relació amb la infància i adolescència o aquells que es cregui que la visió de
l’infant pugui tenir una aportació qualitativa.
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Article 6. El Govern municipal es compromet a estudiar les propostes, valorar-les i, en el cas que
no siguin acceptades, justificar-ne el motiu i donar-ne compte en el sí del Consell i en el Ple
Municipal.

Data 24-5-2019

Article 5. El Pla de treball anual tindrà un caràcter mixt, i serà fruit d’un encàrrec municipal
juntament amb els interessos dels propis infants.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 4. El Consell d’Infants i Adolescents podrà emetre informes i formular propostes 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 del Consell al mes de setembre o octubre.

A

III. FUNCIONS I TEMÀTICA

Article 12. Els infants i adolescents proposats per a ser membres del Consell no podran
desenvolupar altres càrrecs (corresponsals, entre d’altres).

B

Article 11. Els infants i adolescents podran esdevenir consellers/es si estan empadronats al
municipi, estiguin escolaritzats o no al municipi, per garantir una major representativitat.
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Article 17. De forma prèvia al procés d’elecció, les escoles lliuraran una circular per a les famílies
en què s’informarà sobre el projecte del Consell d’Infants i Adolescents que hauran de tornar
omplerta amb l’autorització perquè el seu fill/a participi a les eleccions com a conseller/a. Pel que
fa a les entitats del municipi, aquestes tindran flexibilitat en temps i procediments per establir les
vies comunicatives amb les famílies que més s’adeqüin a la seva entitat.
Article 18. La constitució del Consell d’Infants i Adolescents es farà una vegada les escoles i
entitats participants hagin fet arribar el nom dels consellers i conselleres a l’Ajuntament.
V. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 19. Les sessions del Consell d’Infants i Adolescents es realitzaran mensualment durant el
període del curs escolar, en horari extraescolars i en reunions de 2 hores. Si s’escau, es podran
realitzar sessions extraordinàries.
Article 20. Al final de cada sessió s’elaborarà un acta que es farà arribar juntament amb l’ordre del
dia de la següent sessió, als infants i adolescents representants del Consell i a la resta d’infants
als quals representen, a través dels diferents agents socioeducatius i altres mitjans que els infants
decideixin.
L’Ajuntament designarà una persona que actuarà de Secretari/ària del Consell. La seva tasca
consistirà en aixecar acta de les reunions, trametre les actes, les convocatòries i altres documents
als membres del Consell.
Article 21. Cada curs escolar es realitzarà un acte de constitució presidit per l’Alcalde o
Alcaldessa, obert a les famílies i a tota la ciutadania, tant per fer l’acollida als nous representants
com per fer un retorn sobre les propostes recollides i agrair la participació dels infants i
adolescents que acaben el seu mandat.
Article 22. Després de la renovació del Consell, en la primera sessió de treball es fixaran les
qüestions operatives per al dia a dia del Consell.
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Article 16. El mandat del Conseller/a serà de 2 anys, però al final del primer any podrà decidir
cedir el seu lloc a l’infant o adolescent suplent.

Data 24-5-2019

Article 15. Per a aquells infants i adolescents que no vulguin formar part del procés d’elecció, se’ls
facilitarà una butlleta de renúncia.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 14. Als espais d’elecció fora de les escoles, es prioritzarà els infants i adolescents del
poble que no van a cap escola de Montgat

B

 A les escoles de primària: Inicialment, a cada aula s’escolliran 2 titulars (un nen i una nena) i 2
suplents. En cas d’ampliar el nombre de centres implicats al projecte s’escollirà només 1 titular i
1 suplent a cada aula. Es podrà deixar un marge de temps entre la presentació de candidatures
i el dia de les eleccions i sorteig perquè els infants tinguin temps de fer “campanya”.
 A les entitats educatives: segons el nombre de candidatures i el projecte educatiu o la cultura
participativa de cada entitat, es decideix per consens, votació o sorteig.
 A l’Espai Jove: Entre els joves usuaris de l’Espai s’escolliran dos titulars (preferentment un noi i
una noia).
 A l’Institut Thalassa: Inicialment, a cada aula s’escollirà 1 titular i 1 suplent. Es podrà deixar un
marge de temps entre la presentació de candidatures i el dia de les eleccions i sorteig perquè
els infants tinguin temps de fer “campanya”.

A

Article 13. S’estableix una fórmula d’elecció mixta, s’escollirà un representant per votació i l’altre
per sorteig d’entre totes les candidatures:

Ajuntament de Montgat
Article 23. Per tal de facilitar que tots els infants i adolescents de la ciutat puguin fer arribar als
representants propostes sobre temes a treballar, es pot facilitar una bústia d’idees i propostes a les
escoles, entitats, biblioteca i altres equipaments del municipi.

VI. FINANÇAMENT
Article 27. Els pressupostos anuals contemplaran una partida dedicada al Consell d’Infants i
Adolescents, per tal que les despeses que es derivin d’aquest òrgan estiguin cobertes, sota la
gestió de la Regidoria d’Educació.
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Article 26. Com a mínim un cop al curs, el Consell es reunirà amb l’Alcalde o Alcaldessa,
representants de l’equip de govern o personal tècnic municipal per explicar el treball desenvolupat
i presentar les seves propostes o idees, o per preguntar i informar sobre aspectes relacionats amb
els assumptes que estiguin tractant.
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Article 25. Les decisions en el sí del Consell s’hauran de prendre per consens. En cas que el
desacord sigui insalvable es decidirà per votacions. Cada infant o adolescent disposa d’un vot.

A

Article 24. Es podran crear comissions de treball en el sí del Consell quan calgui, alhora que es
podrà convocar a tècnics/ques, regidors/es o persones d’interès quan es cregui necessari.

Article 31. Durant el curs es podrà convocar una segona reunió amb les famílies per tal que els
consellers/es els posin al dia del treball que estan realitzant.
Article 32. Es podrà demanar el suport de les famílies en algunes de les iniciatives i activitats que
es proposin desenvolupar des del Consell.
COORDINACIÓ AMB LES ESCOLES I ELS AGENTS SOCIOEDUCATIUS IMPLICATS
EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT DEL CONSELL

VIII.

Article 33. Les entitats vinculades al Consell es comprometen a obrir un espai per a treballar
mensualment les temàtiques tractades per al Consell.
Article 34. La coordinació entre les entitats vinculades al Consell amb els centres educatius es
realitzarà des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament.
IX. RELACIÓ DE L’AJUNTAMENT AMB EL CONSELL D’INFANTS
Article 35. L’Ajuntament pot demanar, si ho considera oportú, col·laboració al Consell en aquells
assumptes públics que estiguin relacionats amb la infància
Article 36. L’Alcalde/ssa, el Regidor d’Educació o en qui es delegui donarà resposta a les
qüestions plantejades pel Consell, ja sigui personalment o per escrit.
DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor.

Data 24-5-2019

Article 30. Durant el curs es mantindrà informades a les famílies a través de les convocatòries de
les sessions de treball del Consell i l’ordre del dia de les reunions que s’enviaran a cada
conseller/a.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 29. Les famílies rebran informació específica de la implicació del seu filla o filla en la
participació en el Consell d’Infants i Adolescents.

B

Article 28. Les famílies hauran d’autoritzar la participació dels seus fills i filles com a representants
en el Consell d’Infants i Adolescents.
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VII. RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL

Ajuntament de Montgat
El present Reglament entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província.

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs instar qualsevol procediment que considereu
procedent.
Montgat, 16 de maig de 2019.
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Contra el present acord, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la present publicació,
de conformitat amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

A

RECURSOS:

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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Rosa M. Funtané Vila.
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L’Alcaldessa.
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