
    

ANUNCI DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’APROVACIÓ DEL 
REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL D’INFANTS .

L’Ajuntament d’Avinyó pretén  aprovar un Reglament que reguli el Consell d’Infants 

. Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració 
de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que es disposa en l'article 133 de 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques -LPACAP-, amb caràcter previ a l'elaboració del Reglament 
, ha de substanciar-se una consulta pública prèvia per a recaptar l'opinió dels ciutadans i 
de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats 
per aquest, sobre una sèrie d'aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar 
amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la 
norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

En conseqüència, se sotmet a consulta pública prèvia l'elaboració del Reglament del 
Consell d’Infants  que es justifica en base a :

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.:
Obtenir una figura de representació dels nens i nenes de 4t, 5è i 6è de 
primària i un espai on poden exercir el seu dret a debatre, expressar la seva 
opinió, prendre decisions i que les seves propostes tinguin veu al Ple de 
l’ajuntament a fi de contribuir a millorar el seu municipi  i poder participar 
en el plenari comarcal per a participar ena aquells temes promoguts per la 
comarca.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.:

No existeix aquesta figura actualment i des del Consell Comarcal del Bages 
promoure la necessitat de la seva existència perquè el plenari comarcal pugui 
tenir representativitat de tots els municipis alhora que puguin participar  dels 
temes trimestrals

c) Els objectius de la norma:

- Crear una estructura vàlida i estable de participació dels infants i de 
comunicació entre
aquests i les autoritats municipals.

- Desenvolupar una major sensibilitat cap a la relació entre el municipi i 
els infants.

- Desenvolupar estratègies per treballar la democràcia participativa.
- Potenciar la participació i fomentar el debat dels infants sobre temes que 

els interessi de la vida al municipi.
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- Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de manifestar i decidir 
com volen que sigui el seu municipi.

- Assolir que les persones adultes del municipi reconeguin els drets dels 
infants, valorin la seva opinió i la tinguin en compte.

- Aportar als responsables polítics la visió que tenen els infants sobre el 
municipi perquè la seva opinió es tingui en compte a l’hora de prendre 
decisions que els afecten com a vilatans.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

La via del reglament es considera l’opció jurídica més adequada i ajustada a 
dret per a regular els diversos aspectes organitzatius,  funcionament , 
representació i participació i atorga seguretat jurídica 

Amb caràcter previ a l'elaboració del  reglament , es duu a terme una consulta prèvia per 
recollir l'opinió ciutadana.

Els ciutadans i ciutadanes, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden 
fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats  que trobareu en la web 
municipal  

El termini seran quinze dies naturals a la publicació del present anunci en el lloc web 
municipal  

L’Alcalde,

Eudald Vilaseca Font

Avinyó, 15 de maig de 2020
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