
17. GRUP INFÀNCIA I IGUALTAT D’OPORTUNITATS DEL 
Consell Municipal de Benestar Social 
 

 
17.1 Preàmbul 14 
 
 
Per fer efectiu el dret a la participació ciutadana en totes les vessants indicades cal una actitud 
proactiva per part de l’Ajuntament amb les tres accions que l’article 9.2 de la Constitució indica 
per a tots els poders públics; promoure, remoure i facilitar. En l’àmbit d’aquest Reglament cal 
promoure els canals i instruments aptes per a la màxima i més àmplia i inclusiva participació; 
remoure els obstacles que la dificultin o impedeixin, articulant mitjans singulars per arribar a 
les persones que per les seves circumstàncies personals o socials o per desigualtat de gènere 
i/o edat, tenen més dificultats; i facilitar la intervenció ciutadana en els processos de presa de 
decisions polítiques, de manera que la utilització d’aquests canals no depengui principalment 
de l’acció institucional sinó que la iniciativa ciutadana, amb la seva autonomia i la seva 
pluralitat, pugui tenir un pes important en aquests processos. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. I modificar el preàmbul en aquest sentit. 
 
 

17.2. Preàmbul 14   
 
En aquest sentit, cal complir el mandat de l’article 6 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes i incorporar la participació dels grups feministes i de 
dones en l’elaboració de les polítiques de gènere i en l’impuls de la transversalitat.  
Així mateix, d’acord amb la Convenció sobre els Drets de l’Infant aprovat el 1989 per 
l’Assemblea General de Nacions Unides cal garantir els seus drets de participació: informació 
adequada, llibertat d’expressió, ser escoltat i que les seves opinions siguin degudament 
tingudes en compte en totes les decisions que l’afectin, segons la seva maduresa, així com 
associació (art.12 al 15).  Igualment la Convenció sobre els drets de les persones amb 
discapacitat fet a Nova York el 13 de desembre de 2016, el Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 
de novembre, del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat per 
l’Estat espanyol i la seva inclusió social i la Llei catalana 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ. 
 
Es proposa incorporar al Preàmbul en l’apartat 14 el text següent:   
c) La Convenció sobre els Drets de l’Infant aprovat el 1989 per l’Assemblea General de Nacions 
Unides per tal de garantir als infants els drets de participació: informació adequada, llibertat 
d’expressió, ser escoltats i que les seves opinions siguin degudament tingudes en compte en 
totes les decisions que els afectin, segons la seva maduresa. 
 
No és objecte d’aquest reglament  el dret d’associació d’infants i adolescents com tampoc 
s’aborda el dret d’associació en general. 
 
 



17.3. Preàmbul 16   
 
 
16. Els processos participatius i els òrgans de participació han d’establir procediments 
destinats a recollir les opinions dels infants i els adolescents amb relació a les polítiques, les 
normes, els projectes, els programes o les decisions que els afecten, d’acord amb la Llei 
14/2010, de 27 de 10 maig (art.34). Igualment han d’habilitar espais, recursos i eines 
específiques per afavorir la participació de la infància i adolescència, entre d’altres, la creació 
de consells de participació territorial, tal com preveu la Llei 14/2010 i el Decret 200/2013, de 
23 de juliol, dels Consells de Participació territorial i nacionals dels infants i adolescents de 
Catalunya. 
 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ I INCORPORAR EL REDACTAT A L’APARTAT 16 DEL 
PREÀMBUL. 
 
 
 

17.4. Article 3 Dret a la participació  
 
Incloure un apartat número 3 (abans del 3 actual que passaria a ser 4) que digui: 
3. Igualment, l’Ajuntament ha de facilitar la ciutadania activa dels infants i adolescents i que es 
generin espais socials nous que dinamitzin la seva participació responsable i que afavoreixin la 
convivència i la integració social en l’àmbit veïnal i local, d’acord amb la LDOIA (art.11 i 34).  

 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ 
I incorporar un apartat 4 a l’article 3: 
 

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. 
 

17.5. Article 4 Definicions 
 
b) Audiència pública.- L’audiència pública, prevista a l’article 31 de la Carta Municipal, és la 
forma de participació per mitjà de la qual la ciutadania, sense limitació d’edat, proposi a 
l’administració municipal l’adopció de determinats acords o reben informació en llurs 
actuacions. Als efectes d’aquest Reglament també rep el nom de Fòrum ciutadà i pot ser una 
de les formes en la que es concreten els processos participatius i que en aquest cas poden 
adoptar altres noms com ara són: grups de debat, tallers, sessions obertes, fòrums de debat i 
similars.  
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació: 
No hi ha cap prohibició per raó d’edat en el Reglament i ja s’entén amb les referències 
normatives indicades al Preàmbul i la definició del sistema de participació que s’ha d’evitar 



qualsevol tipus de discriminació. El redactat proposat a l’article 3 indicat en l’apartat anterior 
és prou explícit. 
 

 

17.6. Article 68. Concepte de consulta ciutadana  
 
3. Poden participar en les consultes ciutadanes les persones majors de dotze anys inscrites en 
el padró municipal de Barcelona. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació: 
Amb el mateix raonament que l’apartat anterior. La consulta ciutadana és un àmbit de decisió 
política. No hi ha cap país del món que permeti el vot en referèndum o consultes populars a 
persones menors de 16 anys. A Cuba, Nicaragua, Equador, Brasil, Xipre, Indonesia i Àustria es 
pot votar amb setze anys i a Iran amb 15 però no n’hi ha cap país que permeti el vot amb 
menys edat. El mateix Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ha presentat  propostes 
demanant el vot als 16 anys https://www.cnjc.cat/ca/actualitat/instem-als-ajuntaments-
reclamar-el-dret-de-vot-als-16-anys. 
 
 

17.7 Article 7.  Legitimació per a participar en la iniciativa 
ciutadana.  
 
Poden participar en la iniciativa ciutadana totes les persones majors de dotze anys 
empadronades a Barcelona. 

 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ.  
 
Justificació: 
 
La iniciativa ciutadana és un mitjà per activar els canals de participació política. Això no 
descarta cap mitjà de debat, escolta, proposta que afavoreixi la incorporació progressiva 
d’infants i adolescents a la vida política d’acord amb la seva maduresa. L’article 28 de la llei 
14/2010 relatiu als drets civils i polítics senyala:  
1. Els infants i els adolescents tenen dret a exercir els drets civils i polítics sense més limitacions 
que les fixades per les lleis. 
2. Els poders públics han d'establir els mitjans necessaris per a donar als infants i als 
adolescents l'oportunitat d'exercir plenament aquests drets. 
 
 

17.8. Article 96.  Sistema de gestió d’incidències, reclamacions, 
queixes i suggeriments 
 
Incloure un apartat que digui: Tenir en compte que cal oferir informació adaptada a totes les 
edats i que inclogui lectura fàcil. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. I incorporar aquest apartat a l’article 96. 
 

https://www.cnjc.cat/ca/actualitat/instem-als-ajuntaments-reclamar-el-dret-de-vot-als-16-anys
https://www.cnjc.cat/ca/actualitat/instem-als-ajuntaments-reclamar-el-dret-de-vot-als-16-anys


2. Les comunicacions han de contenir el nom i cognoms de la persona que les presenta, 
domicili, Document Nacional d’Identitat o equivalent en el cas de persones estrangeres, 
l’objecte de la comunicació, la ubicació geogràfica, si s’escau, i qualsevol altra dada 
requerida per a la seva localització. Per facilitar la presentació d’aquestes comunicacions 
l’ajuntament ha d’oferir informació adaptada a totes les edats i incloure la lectura fàcil. 

 
 

17.9. Article 103.  Característiques de la plataforma digital per a 
la participació 
 
Incloure un apartat que digui: Tenir en compte que cal oferir informació adaptada a totes les 
edats i que inclogui lectura fàcil. 
 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. I incorporar aquest apartat a l’article 103.2 
 

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

17.10. Article 111.  Suport tècnic a la participació  
 
2. En aquests processos de participació es fomenta que els ciutadans no associats puguin 
disposar també de l’assessorament tècnic adequat per tal d’assegurar-ne la participació de 
qualitat i la formació necessària per al millor ús de la plataforma digital i afavorir la participació 
inclusiva pel que fa al gènere, edat, orígens i diversitat funcional. 

 
ES PROPOSA ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. I incorporar aquest apartat a l’article 111.2 

2. En aquests processos de participació es fomenta que els ciutadans no associats puguin 
disposar també de l’assessorament tècnic adequat per tal d’assegurar-ne la participació 
de qualitat i la formació necessària per al millor ús de la plataforma digital i afavorir la 
participació inclusiva pel que fa al gènere, edat, orígens i diversitat funcional. 

 

 

17.11.Disposició final primera. Registre Ciutadà 
 
1. La Comissió de Govern ha de regular mitjançant decret el Registre Ciutadà al qual es fa 
referència als articles 39, 52 i 63 com a instrument base per a la selecció de les persones, sense 
limitació d’edat, que tenen interès a participar en els afers públics a través dels òrgans de 
participació, dels fòrums ciutadans, o d’altres mecanismes participatius. 
 
ES PROPOSA DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ. 
El redactat que es proposa podria portar ha permetre la inscripció al registre d’una persona de 
4, 6, 8 10 anys. El registre ciutadà recull les persones que manifesten el seu interès en 
participar en la política i com s’ha reiterat anteriorment, aquest dret només es pot exercir de 
manera plena a partir dels 18 anys i en àmbits concrets com la iniciativa popular o les 
consultes locals a partir dels 16 anys-. 

 
 


