
 

1. Xarxa de Drets dels Infants 
 

0. Comentari inicial. Sobre les dificultats per copsar el contingut de les 
al·legacions 
 
Ha resultat difícil saber exactament a què es referien les al·legacions plantejades perquè no es 
citava cap article, sinó una remissió genèrica a les Normes de participació de l’any 2002 i a 
pàgines d’un text que, tampoc es corresponen amb les Normes publicades per l’ajuntament en 
format llibret sinó a una versió en word existent al web. 
  
Així les referències a la pàgina 20 punt 4 i a la pàgina 20.7 s’han entès com respecte dels 
articles 26.4 i 30.7 de les indicades Normes de participació de 2002.  
 
Pel que fa a la participació en plataformes digitals de la pàgina 53, s’ha entès que no es tracta 
de les normes de participació de 2002, (no tenen tantes pàgines) sinó del projecte de 
reglament aprovat inicialment  per la Comissió de Presidència el 19 d’abril, tot i que no està a 
la pàgina 53 sinó a la 55. 
 
Aquesta indeterminació dificulta la tasca de resposta (s’han rebut moltes al·legacions i si totes 
haguessin tingut aquesta indeterminació, el termini per respondre s’hauria allargat molt), però 
atenent al dret de participació s’ha cercat la interpretació més adient per facilitar aquest 
diàleg.  
 
 

1.1. a.a) pàgina 20,  punt 4 (article  26.4 de les normes de participació de 
2002)  

“L’alcalde o  L’alcaldessa  pot convocar audiències públiques per a la població menor de 
setze  anys. Pot també convocar-les a petició de nois i noies menors de setze  anys i vinculats a 
una institució educativa, d’acord amb el nombre i interès de les temàtiques que es presentin".  

Aquestes audiències de nois i noies s'han portat a terme a la ciutat de Barcelona des de 1994 
fins a aquest curs. 

 

ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ  

Justificació: 

D’acord en  facilitar la realització d’aquestes audiències dirigides a nois i noies menors de 16 
anys, però es considera més convenient, tenint en compte el caràcter sistèmic que es vol 
donar als canals de participació, incorporar la singularitat d‘aquestes audiències en el marc 
general d’aquest instrument de participació.  

Així, es proposa afegir un apartat 4 a l’article 3 amb el redactat següent :  

4. L’ajuntament ha d'oferir les oportunitats necessàries per a la incorporació progressiva 
d’infants i adolescents a la ciutadania activa, d'acord amb llur grau de desenvolupament 
personal, establint procediments destinats a recollir llurs opinions amb relació a les 



polítiques, les normes, els projectes, els programes o les decisions que els afecten i 
generant espais socials nous que dinamitzin la participació responsable d'aquest sector 
de la població i afavoreixin la convivència i la integració social en l'àmbit veïnal i local. 

 

Aquest redactat reconeix de manera clara i concreta el dret d’infants i adolescents a utilitzar 
els canals de participació. 

D’altra banda també es proposa incorporar a l’article 65.2 un nou redactat (indicat en 
negreta):  

2. L’alcalde o l’alcaldessa o, per delegació seva, el regidor o la regidora, o el comissionat 
o comissionada amb competència en la matèria, o òrgan o càrrecs directius, inclosos, pot 
convocar audiències públiques, per decisió pròpia o a proposta del Consell Municipal o 
del Consell de Ciutat o bé a iniciativa ciutadana d’acord allò establert a la lletra c) de 
l’apartat 2 de l’article 8 d’aquest Reglament. En el cas de convocatòries dirigides a 
persones menors de 16 anys, també es pot fer a petició de tres centres educatius de la 
ciutat. 

 

Igualment es proposa afegir a l’article 66 un apartat 4 amb el redactat següent: 

4. Les Audiències públiques dirigides a població menor de setze anys s’han de regular per 
l’acord de la seva realització tenint en compte les característiques de les matèries a 
debatre i/o dels i les infants i adolescents convocades. 

 
 

1.2. a.b) pàgina  24,  punt 7:(article  30.7 de les normes de participació de 
2002)  
 
"La televisió local és  una eina que cal incorporar en el procés de participació ciutadana. La 
seva utilització com a espai d'informació serà complementària amb altres espais de 
debat  i   participació"  afegint  que caldrà contemplar també  la participació dels infants a la 
televisió local i a la ràdio local, és a dir a betevé. 
 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 

Justificació: 

En diferents articles del reglament es recull la necessitat i importància dels canals d’informació 
públic, no cal precisar més. 
 
 
 

1.3. b) Cal que es reculli l'especificitat que suposa la participació  dels 
infants  en  plataformes  digitals  (  pagina 53)  que  no   està 
contemplada i  no seria igual que la dels adults ( per protecció de dades 
entre d’altres).   

 



Es considera que es refereix a la pàgina 55, més en concret a l’article 103 del Reglament 
sotmès a informació pública. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 
 
Es proposa afegir a l’article 103.2 un nou apartat f) amb el redactat següent: 
 

f) Ha de poder oferir informació adaptada a totes les edats que inclogui lectura fàcil. 
 

1.4. Incorporar al nou reglament  el consell d'infants de Barcelona 
 
Tal  i  com recull  Article  27  de  la  Llei   14/2020   de  drets   i oportunitats de la infància i 
l’adolescència  i al Decret 200/2013 de 23 de juliol dels Consells de Participació territorial 
i  nacional dels infant i  els adolescents de  Catalunya  estableix la creació dels espais de 
participació territorial. 
 
"Les administracions locals han de crear consells de participació territorial per tal de donar als 
infants i als adolescents l'oportunitat d'afavorir la convivència i la integració cultural en l’àmbit 
veïnal i local. 
 
La composició i les funcions deis consells de participació territorial i del Consell Nacional dels 
Infants i els Adolescents de Catalunya s’han d’establir per reglament." 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 

Justificació: 

No és pertinent ja que està recollit a l’article 39.6 d’aquest reglament  que diu:  
 
Article 39.6. Els òrgans de participació poden incorporar infants i adolescents o estar 
composats, principalment, per aquestes persones menors d’edat, en el qual cas caldrà establir 
en el seu reglament intern de funcionament les eines per facilitar la seva intervenció i el 
desenvolupament de les seves funcions. 
 
El Reglament permet la seva creació, i per fer-ho l’article 40 indica dos tipus de motors per 
impulsar-los: l’institucional i el ciutadà. El primer a proposta del govern o del Consell 
Municipal, el segon a iniciativa ciutadana recollint les signatures indicades a l’article 9 o 
mitjançant el Consell de Ciutat segons l’article 57.2. S’ha volgut, expressament, no crear “ex 
lege” cap òrgan de participació i deixar a la interacció d’aquests dos motors la possibilitat de 
crear-los i fer-los funcionar.  
 
 

1.5 d) Incorporar al nou reglament  el pregó dels infants a festes  de 
Santa  Eulàlia de ciutat i els manifestos de districtes que es porten a 
terme des del 2009.  
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
 

Justificació: 



Com s’ha dit a la resposta anterior, el Reglament no vol crear òrgans concrets de participació 
per tal de facilitar la seva vigència i adequació a la realitat. Si ho fes, la regulació del Pregó dels 
infants a la que es fa referència quedaria cristal·litzada en la norma i faria més complexa la 
seva modificació. En canvi, amb el marc general definit al reglament, aquest Pregó i qualsevol 
altre instrument de participació es poden anar desplegant, respectant els mínims establerts al 
Reglament. 
 


