PROPOSTA DE LA BATLIA
El programa Ciutats Amigues de la Infància, és una iniciativa internacional liderada per UNICEF i
es desenvolupa amb aliança amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i l'Institut Universitari Necessitats i Drets de la
Infància i la Adolescència (IUNDIA).
Pretén millorar el benestar de la infancia impulsant polítiques municipals que garanteixin el
desenvolupament integral dels nins, nines i adolescents.Un model que implica una coordinació
interna del Govern Local, coordinació amb altres actors locals, que promou i genera mecanismes
reals de participació infantil i conta amb una estratègia a llarg termini per incorporar nins, nines i
adolescents en les seves polítiques i accions.
El programa Ciutats Amigues de la Infància ha realitzat una convocatòria destinada a que les
administracions locals puguin obtenir el segell de Ciutat Amiga de la Infància (CAI) que reconegui
l’aplicació d’un model de gestió amb un enfocament de drets de la infancia. Aquest segell implica
que el Govern Local compta amb una política local de la infància, que es basa en un diagnòstic
de la realitat dels nins i nines i de la localitat, realitzat de forma participativa; que el Govern Local
té com interlocutor reconegut a un Òrgan de participació de la Infància i Adolescència dinàmic i
que en el disseny, implementació, seguiment i avaluació d'aquesta política les autoritats locals i
equip tècnic treballen en xarxa, tant dins la corporació com a nivell extern.
L'obtenció el segell CAI és el primer pas per iniciar un camí de millora continua cap al ple
cumpliment dels drets dels nins, nines i adolescents en l'àmbit local.
Ser una Ciutat Amiga de la Infancia significa reconèixer als nins, nines i adolescents el seu dret a
que:
 Les seves veus, idees i opinions sobre el municipi que volen siguin escoltades i
tengudes en compta en les seves families, comunitats, entorn social i Govern Local.
 Amb les seves aportacions es crea un espai de convivència millor per a tota la
ciutadania.
 Tots els nins i nines tenen les mateixes oportunitats, amb independència del seu origen,
religió, gènere o discapacitat.
 Tots els nins i nines són protegits de l'explotació, l'abús o la violència.
 Tots els nins i nines poden caminar sols i segurs pels carrers
 Tots el nins i nines conten amb espais de trobada i de jocs per compartir amb les seves
amistats així com espais verds i un ambient sense contaminar.
 Els nins i nines poden participar en aconteixaments socials i culturals.
 Tots els nins i nines rebin serveis bàsics com sanitat i educació.
Considerant que el Programa Ciutats Amigues de la Infància i el Segell de Reconeixement Ciutat
Amiga de la Infància afavoriran els interessos de la població en general i de la infància en
particular; i considerant, a més, que el nostre municipi compleix amb els requisits estipulats a les
bases de la convocatòria oberta per UNICEF Comité Español, que aquesta Batlia sotmet a la
consideració del Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES D’ACORD:
Manifestam la nostra voluntat de contribuir activament a la difusió i aplicació de la Convenció
sobre Drets de l’Infant a la nostra localitat.
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Sol·licitam a UNICEF Comité Español iniciar els tràmits per a l’obtenció del Segell de
Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància.
Sol·licitam a UNICEF Comité Español el seu posterior suport i col·laboració per al
desenvolupament, la millora continua i la innovació de les polítiques de la infància i adolescència
a la nostra localitat.
Inca, 22 de gener de 2018
El Batle,
Virgilio Moreno Sarrió
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