OE2018/24
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME
VIST què per part de l’Àrea d’Educació i Formació de l’Ajuntament d’Inca s’ha elaborat la proposta del
REGLAMENT DEL CONSELL D’INFANTS D’INCA, amb l’objecte de procedir a la regulació del Consell
d’Infants d’Inca que es pretén crear, pels següents motius: «Els projectes de Consell d’Infants han anat
sorgint des de fa ja uns anys a diferents ciutats d’arreu del món amb la idea d’aportar la mirada dels infants a
la gestió de les seves ciutats. Partint de diferents referents, com són el pedagog italìà F. Tonucci, el municipi
es pensa i es construeix més des de la mida i les necessitats dels seus infants. Des de fa també uns anys
s’han portat a terme diferents experiències exitoses en aquest sentit a Catalunya i a les Illes Balears.
És per tot això que des de l’Àrea d’Educació i Formació es contempla la creació del CONSELL D’INFANTS
D’INCA, el que es pretén es iniciar una proposta a través de les escoles en la que els infants puguin arribar a
sentir-se partíceps i escoltats per les autoritats locals.
El Consell d’Infants actuarà així com a òrgan consultiu i de participació sectorial, amb la finalitat principal de
possibilitar una reflexió dels infants sobre la ciutat i donar-los mecanismes perquè les seves propostes i idees
puguin incorporar-se als plans d’actuació municipal.
Els objectius generals del Consell d’Infants són:
•
•
•

•

Donar valor a la veu dels infants i concretar de forma visible la seva consideració de ciutadans amb
plena capacitat d’opinió i expressió.
Establir un mecanisme de participació i anàlisi de la seva ciutat, i un canal de comunicació amb els
càrrecs electes d’Inca.
Facilitar a tots els centres educatius d’educació primària i el seu alumnat els mecanismes de
representació i participació democràtica, treballant els valors, que seran essencials de forma
permanent en la seva formació com a ciutadans i ciutadanes.
Facilitar als infants les eines per poder participar en la transformació de la ciutat.

Per tot això, i per tal de regular el funcionament d’aquest òrgan, s’adjunta la proposta del Reglament del
Consell d’Infants d’Inca, per tal què, seguint els tràmits oportuns, es procedeixi a la seva aprovació».
En aquest sentit, es tramita el present Reglament del Consell d’Infants d’Inca, què consta de sis articles on es
regula el seu règim i funcionament.
VIST què d’acord amb el què disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en data 7 de novembre de 2017, la proposta del
Reglament del Consell d’Infants d’Inca es va sotmetre a consulta pública durant un termini de quinze dies, a
través del portal web de l’Ajuntament, per recavar l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives
potencialment afectades per la futura norma reglamentaria, d’acord amb els punts que estableix l’esmentat
article.
Durant aquest termini de consulta no s’ha presentat cap suggeriment i/o al·legació.
ATÈS el què disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i els
articles 102 i 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, en
relació al procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals.
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Així mateix, sense perjudici de la consulta pública esmentada en l’expositiu II, també es podrà sotmetre a
audiència als ciutadans i entitats afectades pel contingut del present Reglament.
ATÈS el què disposa l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, per
l’aprovació inicial de les ordenances i reglaments municipals serà necessari el vot favorable de la majoria
simple del número legal de membres de la Corporació.
ATÈS el què disposen els articles 22.2.d) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local; i els articles 50.3 i 123.1 del ROF, la Comissió Informativa d’Urbanisme, en la seva sessió de dia
22 de gener de 2018 va acordar elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament, òrgan competent per
resoldre, la següent PROPOSTA D’ACORD:
PRIMERA.- APROVAR inicialment el REGLAMENT DEL CONSELL D’INFANTS D’INCA, el qual s’adjunta.
SEGONA.- SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 dies aquest Reglament mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca, durant el qual es podrà
examinar l’expedient i formular al·legacions i/o suggeriments.
En el cas que no es presentés cap reclamació o suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament el Reglament, de
conformitat amb el què disposa l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de
les Illes Balears, si bé no entrarà en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament en el BOIB i fins que no hagi
transcorregut el termini previst en l’article 113 de l’esmentada Llei.
Inca, 22 de gener de 2018
El president de la Comissió Informativa d’Urbanisme,
Virgilio Moreno Sarrió
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REGLAMENT DEL CONSELL D’INFANTS D’INCA
Article 1. Definició
El Consell d’Infants d’Inca és un òrgan consultiu i de participació sectorial, creat amb la finalitat de possibilitar
una reflexió dels infants sobre la seva ciutat i donar-los mecanismes perquè les seves propostes i idees
puguin incorporar-se als plans d’actuació del municipi.
Article 2. Objectius
Els objectius generals del Consell d’Infants són:
Donar valor a la veu dels infants i concretar de forma visible la seva consideració de ciutadans amb plena
capacitat d’opinió i expressió.
Establir un mecanisme de participació i anàlisi de la seva ciutat, i un canal de comunicació amb els càrrecs
electes d’Inca.
Facilitar a tots els centres educatius d’educació primària i el seu alumnat els mecanismes de representació i
participació democràtica, treballant els valors, que seran essencials de forma permanent en la seva formació
com a ciutadans i ciutadanes.
Facilitar als infants les eines per poder participar en la transformació de la ciutat.
Article 3. Funcions
Corresponen als membres del Consell d’Infants, en relació amb les seves competències, les funcions
següents:
•
•
•
•
•

Posar en comú el treball desenvolupat pels infants durant el curs a les respectives aules.
Informar de les noves propostes presentades pels representants al Consell.
Debatre i consensuar els temes a treballar que preocupen en el present i ens influenciaran en el futur.
Donar informació de temes relacionats amb la infància.
Fer propostes, informes i suggeriments sobre els temes que es tractin al Consell, a l’Ajuntament en
ple i a les entitats ciutadanes relacionades amb els temes tractats.

Article 4. Composició
El Consell d’Infants estarà compost per:
•
•
•
•
•
•

El batle/essa o membre de la corporació en qui delegui, president del Consell.
El regidor/a d’Educació, vicepresident/a del Consell.
Dos representants de cada centre escolar de 6è curs d’educació primària del municipi.
Dos representants de cada centre escolar de 5è curs d’educació primària del municipi.
El tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament d’Inca, amb veu i sense vot.
Un auxiliar administratiu/iva de l’Àrea d’Educació, amb veu i sense vot.

Les funcions de secretaria seran exercides per l’auxiliar administratiu/iva.
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Article 5. Renovació dels membres del Consell
Cada alumne/a formarà part del Consell durant un període d’un any.
Anualment el Consell renovarà els seus membres que són alumnes, amb l’abandonament dels que
accedeixen a secundària i l’entrada de nins i nines que s’incorporin a 6è de primària.
Els alumnes de 5è de primària es renovaran anualment.
Els alumnes/consellers seran elegits democràticament, dins els centres escolars, mitjançant unes
candidatures a les quals es presentaran com a voluntaris.
A la finalització del curs escolar, durant el Ple de cloenda, els consellers de 6è de primària faran el traspàs de
responsabilitat a l’alumnat de 5è curs.
La resta de membres integrants del Consell en formaran part durant el període de la legislatura corresponent.
Article 6. Funcionament
El Consell funcionarà mitjançant el Ple i les comissions de treball que es considerin adients.
El Consell d’Infants es reunirà de forma ordinària dos cops a l’any i tendrà un mínim de tres assemblees de
treball al llarg del curs escolar.
Serà necessari, si es dóna el cas, que els membres del ConselI informin els respectius centres escolars sobre
les propostes de treball que rebin per part de l’Ajuntament i a la vegada recullin les propostes de
l’alumnat/ciutadans que representen.
La constitució del Consell d’Infants es realitzarà en presència de tot el consistori, a la sala de sessions de
l’Ajuntament, la sessió serà pública i serà presidida pel batle.
L’Àrea d’Educació coordinarà la relació entre el Consell d’Infants i l’Ajuntament, i tendrà cura del seu
funcionament.
El Consell d’Infants podrà sol·licitar la presència de persones implicades en els temes que hi seran tractats.
El Consell elaborarà propostes que el president farà arribar a les comissions informatives, a la Junta de
Govern o al Ple de l’Ajuntament, per al seu estudi i posterior aprovació, si s’escau.
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