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Vicent Tornero Soriano, portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals, presenta per a la seua 
aprovació la següent 

MOCIÓ 

MOCIÓ PER A LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA 
INFANTESA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La reclamació constant de la necessitat de participació per part de la ciutadania ha estat un dels 
elements claus en els diferents esdeveniments socials i polítics que s’han anat produïnt en els últims 
anys. La participació de la ciutadania en la presa de decisions política no pot quedar-se en escollir a 
la representació política cada quatre anys. La participació ha de ser considerada un dret esencial de 
la nostra gent. No ha de quedar-se en un posicionament polític i ha de ser una tasca real i col·lectiva.


El treball polític en pro de la participació ha de fer-se des de l’honestetat, el sentit comú, la paciència 
i la pedagogia, construïnt entre totes i tots. Perquè aconseguir una vertadera política participativa 
ens farà guanyar credibilitat amb la ciutadania, mostrant que ens interessa el que pensen i que són 
importants en la nostra presa de decisions. D’aquesta forma generarem confiança i aconseguirem 
que la participació siga, poc a poc, més efectiva i real.


Per això, cal establir mecanismes concrets que canalitzen aquesta participació, que permeta a la 
ciutadania opinar, però sobretot que els permeta decidir en els temes que els afecten directament. 
La participació és un procés complex, que requereix de temps i d’aprenentatges compartits, un 
procés de diàleg amb la ciutadania per a escoltar, compartir i buscar solucions als problemes amb 
informació, transparència i col·laboració. Amb un constant esperit de millora. I sobretot, amb 
autocrítica i humilitat.


Pensem, per tant, des de Reiniciem, que al nostre municipi ens cal la creació de ferramentes i 
mecanismes de participació ciutadana per tal d’aconseguir que la nostra ciutdania participe de 
forma directa en la presa de decisions política. La creació i implementació dels diferents consells 
que ja hi havia al nostre municipi i que s’han anat regularitzant és un pas, però que no pot ser únic ni 
l’últim, donat que la participació s’ha de treballar per anar ampliant-se a cada volta més sectors i, 
sobretot, cap a una major implicació de la ciutadania.


Per això mateix, demanem, mitjançant aquesta moció, la creació d’un nou consell, un consell que 
abaste a un sector que a hores d’ara no està representat. La creació del Consell de la Infantesa.


I ho demanem perquè els xiquets i les xiquetes tenen, per una banda, el dret de poder participar en 
la presa de decisions d’allò que els afecta d’una forma més direca; i, a més, tenen, en la seua 
sensibilitat pròpia, la capacitat de fer-nos vore als adults allò que en ocasions la nostra mirada no 
ens permet vore. Per això, la creació del Consell de la Infantesa ens ajudarà a fer de Canals un poble 
millor, un poble més adaptat als nostres xiquets i xiquetes i, també, un poble millor per a les 
persones adultes.


Aquesta participació dels xiquets i xiquets en la presa de decisions d’allò que els envolta és un dret 
reconegut tant en la Declaració dels Drets dels Xiquets i les Xiquetes com en la Convenció dels 
Drets dels Xiquets i les Xiquetes. Articles que transcriguem a continuació:
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• Pel que fa a la Declaració dels Drets dels Xiquets i les Xiquetes:


- Principi 2: L’infant gaudirà d'una protecció especial i disposarà d'oportunitats i de serveis, 
dispensat tot això per la llei i altres mitjans, a fi que pugua desenvolupar-se físicament, 
mentalment, moralment, espiritualment i socialment d'una manera sana i normal, així com en 
condicions de llibertat i dignitat. En promulgar lleis amb aquesta finalitat, la consideració 
fonamental a què caldrà atenir-se serà l'interès superior de l'infant.

- Principi 7: L’infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys en la seua 
etapa elemental. Se li donarà una educació que afavorisca la seua cultura general i li permeta, 
en condicions d'igualtat d'oportunitats, desenvolupar les seues aptituds i el seu judici individual, 
el seu sentit de responsabilitat moral i social, i esdevenir un membre útil de la 
societat.  L'interès superior de l'infant serà el principi que guiarà aquells qui tenen la 
responsabilitat de la seua educació i orientació; aquesta responsabilitat pertoca abans de tot 
als seus pares. L'infant gaudirà plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran d'estar orientats 
a les finalitats perseguides per l'educació; la societat i les autoritats públiques s'esforçaran a 
promoure la satisfacció d'aquest dret.

• D’altra banda, pel que fa a la Convenció dels drets dels Xiquets i les Xiquetes:

- Article 12: Els Estats garantiran als xiquets i les xiquetes que estiguen en condicions de 
formar-se un judici propi, el dret d’expressar la seua opinió lliurement en tots els assumptes 
que els afecten, tenint-se en compte les opinions del xiquets i la xiquets, en funció de la seua 
edat i maduresa.

Francesco Tonucci, pedàgog, escriptor i dibuixant destaca la importància que cal donar-li a la mirada 
dels nostres xiquets i xiquetes. A La Ciudad de los Niños, Tonucci compara com als contes clàssics la 
por estava al bosc, però ara, la por la tenim a les ciutats. No tenim ciutats adaptades ni pensades per 
als nostres xiquets i xiquetes. I quan es pregunta que podem fer per a replantejar-nos aquesta 
situació, el pedagog italià, fa aquesta reflexió:

“Hasta ahora, y especialmente en las últimas décadas, la ciudad se ha pensado, proyectado y 
evaluado tomando como parámetro el «ciudadano medio» que, en general, responde a las 
características de adulto, varón y trabajador. De este modo, la ciudad ha prescindido de todos los 
ciudadanos no adultos, no varones y no trabajadores. Se propone que la Administración sustituya el 
«ciudadano medio» por el niño, que acepte que su visión tiene que descender hasta la altura del niño 
para no perder a ninguno de los ciudadanos que representa. Que aprenda a escuchar y a 
comprender a los niños en su diversidad, porque sólo así será capaz de comprenderlos con todas 
sus diferencias”.

Potser seria una bona idea caminar cap a una ciutat de l’infant. De moment, amb aquesta moció, el 
que busquem es un primer pas, un primer pas que també proposa Tonucci, la creació del Consell de 
la Infantesa.

Per tot açò, des de Reiniciem Canals presentem la següent moció i, per tant, l’adopció dels següents 
acords:
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ACORDS 

1. Mostrar, per part de l’Ajuntament de Canals, l’interés en la participació de la infància en els 
assumptes que li són propis amb la creació dels òrgans adequats per fomentar aquesta 
participació.

2. Elaborar el reglament del Consell de la Infantesa Municipal de Canals, atenent a les següents 
bases.

CONSELL MUNICIPAL DE LA INFANTESA DE 
CANALS 

1. Què és? 

La creació del Consell de la Infantesa en la nostra població té tres finalitats:

1. En primer lloc fomentar la participació dels xiquets i xiquetes en el funcionament del 

nostre poble i en la presa de decisions d’aquells aspectes de la seua realitat. 

2. En segon lloc, incorporar la mirada infantil a la presa de decisions, aprofitant-se de la 

seua sensibilitat. 

3. I per últim, acostar-los al funcionament dels òrgans de gestió municipal.


En definitiva el Consell de la Infantesa és un òrgan de participació que estarà format per 
xiquetes i xiquets d’entre 8 i 14 anys (des de 3r d’educació primària fins a 2n d’educació 
secundària) de la nostra població que participaran en decisions de millora de la nostra 
població des de la mirada dels infants. Aquests xiquets i xiquetes formaran part del Consell 
en representació de l’alumnat del seu centre escolar.


2. Per a què serveix? 

• S’encarregarà de buscar les necessitats de la nostra població, des de la perspectiva 
dels infants i promoure possibles solucions.


• Fomentarà la participació dels xiquets i xiquetes en la presa de decisió, sobretot, 
d’aquelles decisions que hagen de vore amb la seua realitat.


• Aprofitarà la mirada de l’infant per donar una perspectiva diferent del que vegem les 
persones adultes.


• Es potenciarà la creació d’una xarxa de relacions entre l’alumnat dels centres 
docents de la població.


3. Què podrà fer el Consell de la Infantesa? 

I. Recollir idees i propostes de l’alumnat de cadascun dels centres i portar-lo a les 
diferents reunions del consell perquè siguen debatudes.


II. Escollir entre aquestes idees i propostes aquelles que es consideren més adequades 
perquè l’Ajuntament les porte endavant.


III. Demanar informació d’aquells elements i aspectes que qualsevol membre del 
consell, a proposta seua o de qualsevol company o companya del seu centre escolar, 
considere.


IV. Treballar per fer del nostre poble un poble millor i més adient per als nostres xiquets i 
xiquetes.
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4. Qui formarà el Consell de la Infantesa?

‣ L’alcalde o alcaldessa o persona en qui delegue.
‣ El regidor o regidora d’educació o persona en qui delegue.
‣ Dos regidors o regidores del consistori, independentment de la seua situació a 

l’Ajuntament, siguen o no membres del Govern Municipal.
‣ El tècnic o la tècnica d’educació de l’Ajuntament de Canals, qui farà les funcions de 

Secretari o Secretària del Consell.
‣ Un mestre o mestra de cadascuna de les 5 escoles i 1 professor o professora de 

cadascun dels dos instituts.
‣ Els i les conselleres, que seran escollides en cadascun dels centres, atenent els 

següent criteri: 
‣ 1 representant per cada dues classes d’entre els nivells que formaran el Consell 

de la Infantesa.

Els i les representants de cada centre tindran una representació equilibrada de xiquets i 
xiquetes (equilibrada si la representació és un nombre parell, i la meitat més un si la 
representació és imparell), pel que cada centre prendrà les mesures que considere 
oportunes per a que l’elecció es faça seguint criteris que faciliten aquest equilibri. 
Cada any escolar els centres docents, renovaran, a començament de curs, i a proposta de 
la regidoria d’educació, la seua representació al Consell.

5. Com s’organitzarà cada centre escolar?

De forma paral·lela, en cadascun dels centres educatius es constituirà un òrgan, format per 
dos representants de cadascuna de les classes dels nivells inclosos en el projecte, així com 
el mestre o la mestra representant del centre en el Consell de la Infantesa. Aquest òrgan 
serà l’encarregat de treballar les propostes que es portaran al Consell de la Infantesa.
Aquest òrgan es reunirà una volta al mes.
S’elaborarà una acta amb els acords presos per a aquest òrgan, acta que es remetra a 
l’òrgan corresponent de l’Ajuntament..
El secretari o secretària i, per tant, encarregat o encarregada d’elaborar l’acta que haurà de 
signar-se per totes les persones presents a la reunió, serà l’alumne o alumna més major 
dels qui formen part del Consell de la Infantesa.

6. Quan i com es reunirà el Consell?

El Consell es reunirà, amb caràcter ordinari tres voltes a l’any. Una a cada trimestre del curs 
escolar i sempre dins dels primers 30 dies després de l’inici lectiu del trimestre.
Es podrà convocar una reunió extraordinària quan ho demanen almenys dos centres 
escolars o l’Ajuntament.
Les reunions seran sempre, dins l’horari escolar.
L’ordre del dia de les sessions l’elaborarà el/la tècnic/a municipal atenent a les propostes 
remeses pels centres escolars.
L’ajuntament presentarà amb, almenys, 15 dies d’antelació l’ordre del dia de les sessions del 
per permetre a l’òrgan respectiu de cada centre escolar reunir-se i preparar la sessió.
S’elaborarà una acta de cadascuna de les sessions, que haurà de ser ratificada en la 
següent sessió del Consell.
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7. Com i quan es posarà en funcionament el Consell de la Infantesa?

Durant aquests últims mesos del curs 2017-2018 s’iniciarà un procés de formació i 
dinamització als centres docents per explicar el funcionament del Consell de la Infantesa, 
l’organització i el procés d’elecció de les persones que el formaran.

A inicis del curs 2018-2019 s’instarà als centres educatius a escollir a les persones que 
formaran el Consell de la Infantesa, i dins dels primers 30 dies del curs es farà la primera 
reunió d’aquest òrgan on es constituirà i s’explicarà el funcionament.

8. Modificació de les bases

Les presents bases seran discutides en la primera de les sessions del Consell de la 
Infantesa. Seran acceptades totes aquelles modficicacions que, una volta valorades, siguen 
aprovades pel Consell.

Després d’aquesta primera modificació, les bases sols podrán modificar-se si estan d’acord 
dos terços dels consellers i conselleres que formen el Consell de la Infantesa.

3. Informar als diferents centres escolars de la població de l’acord pres.

4. Elaborar un tríptic informatiu amb tota la informació referent al Consell Municipal de la Infantesa 
per informar a les Comunitats Educatives dels diferents centres escolars de la població del 
funcionament del Consell.

5. Fer públic el següent acord als mitjans de comunicació propis del nostre Ajuntament, els mitjans 
de comunicació local, així com els mitjans de comunicació que proporcionen informació comarcal. 

Canals, 30 d’abril de 2018 

Vicent Tornero 
    Portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals 






