CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE ELS ESTATUTS REGULADORS DEL
CONSELL D'INFÀNCIA DEL MUNICIPI DE CALVIÀ
De conformitat amb el que preveu l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'objectiu de
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes i amb
caràcter previ a l'elaboració del projecte de l'ordenança amunt referenciat, es procedeix
a substanciar una consulta pública, mitjançant la web de l'Ajuntament de Calvià, en la
qual es recollirà l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma en relació a:
a) Els problemes que es pretenen 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 i no regulatòries
En compliment amb l'anterior es planteja el següent qüestionari:
La ciutadania, organitzacions i associacions que així ho considerin, puguin fer arribar
les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquest formulari, fins al dia 12 de
febrer del 2018, mitjançant el següent correu electrònic: benestarsocial@calvia.com

Antecedents de la
norma

La Convenció sobre els Drets de l'Infant ha transformat la
manera en què es considera i es tracta a la infància a tot el
món, construint una nova concepció de les persones
menors d'edat com a subjectes actius, participatius i
creatius, amb capacitat de modificar el seu propi mitjà
personal i social; de participar en la recerca i satisfacció de
les seves necessitats i en la satisfacció de les necessitats
dels altres. El nen i la nena apareixen com a individus
capaços d'exercir de forma progressiva els drets que els
correspon, en funció de la seva edat i maduresa.
Malgrat els esforços realitzats des de l'aprovació de la
Convenció sobre els Drets de l'Infant, aquesta nova
concepció sobre el mateix, encara conviu amb la qual
considera a nens i nenes com incapaços d'exercir drets i
assumir responsabilitats. Raó per la qual com a Ciutat
Educativa hem de començar a treballar en un nou espai
des d'on els nens i nenes de Calvià puguin com a grup ser
escoltats per l'Ajuntament en relació amb els assumptes
municipals que els afecten.
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Problemes que es
pretenen solucionar
amb la nova norma

Els elements que inspiren aquest Reglament i el mateix
Consell s'emmarquen en la filosofia de la participació
ciutadana infantil, en l'enteniment de la infància com a part
activa de la nostra localitat, en l'aposta per un paradigma
que engloba la protecció a la infància i també la seva dret a
participar en democràcia, i en la creença profunda que el
nostre municipi ha de tenir cura i encoratjar el
protagonisme actiu dels seus nens i nenes, des de l'escolta
activa a la seva mirada i propostes, i des del
desenvolupament del seu compromís cívic.
Es tracta de garantir el dret a la participació a tota una part
de la població en els espais i el govern de la ciutat que
habita.
Per això, trobar la forma d'escoltar, comprendre i atendre la
infància no pot quedar-se en un simple gest, és una
necessitat social i política per tenir present tot allò que els
adults no podem perquè se'ns ha oblidat el què i el com.
El Consell d'Infància no només és un instrument
d'aprenentatge perquè la infància participant pugui exercir
els seus drets ciutadans el dia de demà; és deixar espai
perquè aportin amb el seu propi pensament noves
polítiques per a la ciutat. No és un procés didàctic; és
implicar-los, donar-los poder i protagonisme perquè sentin
el municipi com a seu des d'avui.

Necesitat i oportunitat
de la seva aprovació

Atès que l'Ajuntament de Calvià es presenta a la
Convocatòria Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la
Infància 2017/2018 d'UNICEF i per presentar-nos és
necessari l'existència d'un òrgan de participació infantil es
considera una oportunitat perque la veu de la infància
pugui estar representada en les polítiques municipals.

Objectius de la norma

És una proposta cívica basada en el convenciment que els
nens i les nenes valen no només pel que seran sinó pel
que són, perquè ja avui són ciutadans i ciutadanes amb
drets reconeguts.
El Consell d'Infància, tindrà per objecte propiciar i facilitar la
informació i participació de la ciutadania infantil, així com
dels col·lectius i / o entitats directament relacionats amb
això, en els assumptes municipals que els afectin.
El Consell d'Infància és un òrgan consultiu de participació
ciutadana que té les següents funcions:
➢ Exercir de via de comunicació entre les nenes i els
nens del municipi i les autoritats locals.
➢ Proposar al govern local les mesures oportunes per
garantir el benestar i el desenvolupament dels drets
de la infància en l'àmbit local.
➢ Participar en l'elaboració i seguiment dels Plans
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d'Infància.
➢ Contemplar i afavorir la igualtat d'oportunitats.
➢ Impulsar la col·laboració amb altres administracions
públiques en matèria d'infància i amb institucions i
entitats que desenvolupin actuacions en aquest
àmbit
Possibles solucions
No s'han dissenyat solucions alternatives al Reglament del
alternatives regulatòries Consell d'Infància.
i no regulatòries
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