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     La participació infantil és un dret i un dels quatre principis
fonamentals que s'estableixen en la Convenció sobre els Drets del
Xiquet (CDX), al costat dels de no discriminació; interés superior
del xiquet i el dret a la vida, la supervivència i el
desenvolupament. La CDX estableix que s'ha de garantir que els
xiquets i xiquetes estiguen en condicions de formar-se un judici
propi, així com el dret a expressar lliurement la seua opinió
sobre les situacions que els afecten. Les opinions del xiquet han
de ser tingudes en compte segons la seua edat i maduresa (Art.
12 de la CDX). És per això que els xiquets i xiquetes han de
participar en tots aquells àmbits que els concerneixen, no sols
perquè com a ciutadans tenen dret a això, sinó perquè comptar
amb la seua participació millorarà el funcionament dels àmbits
en els quals aquesta es produïsca.

 Perquè aquesta participació siga genuïna, s'ha de donar suport
a la construcció d'una opinió informada per part dels xiquets,
xiquetes i adolescents, i requereix un procés educatiu i formatiu,
gradual i integral. La participació és, per tant, un dret i una
responsabilitat, ja que implica compartir les decisions que
afecten a la vida pròpia i a la vida de la comunitat en la qual es
viu.

 Amb la convicció que els xiquets i les xiquetes són el futur, hem
de dotar-los d'un present i incloure'ls en eixe present en el qual
cal treballar hui, i tindre en compte la importància d'integrar-los
en el món dels adults, aquell en el qual es prenen decisions. És el
nostre deure integrar-los en la presa de decisions, per això
naixen els Pressupostos Participatius Infància. 



     Els Pressupostos Participatius Infància són un procés de
participació directa en què la ciutadania més jove participa
fent propostes per a millorar la ciutat i entre totes les idees
sorgides, es trien les millors perquè l'Ajuntament les realitze.
En això consisteix la democràcia directa, en la participació de
la ciutadania en la presa de decisions sobre aspectes que
l'afecten directament. 

     Els Pressupostos Participatius són una de les eines de
participació que possibilita la implicació de la ciutadania en la
gestió pública del municipi, i ofereix als ciutadans i ciutadanes
l'opció de participar i prendre decisions en part del
pressupost municipal. 

Què són els Pressupostos Participatius Infància?

Quins objectius tenen?

Conformar una ciutadania activa amb la ciutat des de la
infància.
Donar a conéixer els pressupostos participatius com a
element de millora, transformació i canvi social.
Facilitar l'exercici del dret de la infància a ser escoltats i al
fet que la seua opinió siga tinguda en compte en els
assumptes que els afecten.

     El principal objectiu dels Pressupostos Participatius
Infància és donar veu i implicar la ciutadania més jove del
nostre municipi amb la finalitat de conéixer les seues
principals necessitats i incloure-les en el pressupost anual de
la ciutat. «Explica'm i oblidaré. Ensenya'm i potser recordaré.
Implica'm i entendré» (Confuci).

 A més, també tenen com a objectius:



Afavorir la implicació de la infància en la vida social
mitjançant l'ús de la paraula i de l'acció cooperativa amb
la finalitat de propiciar la convivència i el
desenvolupament personal.
Fomentar la utilització de les escoles com a espai
relacional i de construcció de la democràcia.
Desenvolupar la intel·ligència emocional i el
desenvolupament de competències personals dels
xiquets i xiquetes.
Sensibilitzar a la infància de la ciutat sobre la importància
d'actuar de manera responsable i de manera crítica en la
presa de decisions.
Potenciar en els nostres xiquets i xiquetes el pensament
crític, la participació, el debat i el diàleg, els quals són
fonamentals en la posada en marxa d'una democràcia
participativa.
Estimular la creativitat, la sensibilitat i la imaginació, així
com l'experiència pràctica dels xiquets i xiquetes.
Conéixer el funcionament democràtic de l'Ajuntament i la
gestió dels pressupostos municipals.
Sensibilitzar a la població adulta sobre la participació
infantil, des d'una perspectiva de drets, de manera que
siguen conscients de les capacitats dels xiquets i xiquetes
i la seua mirada com a ciutadania plena i activa.
Millorar els espais públics i la convivència del municipi,
des de la perspectiva ciutadana i comunitària.



Inversió: es tracta d'elements físics, tangibles i
inventariables. Com per exemple: papereres, bancs, …
Despesa Corrent: projectes, activitats, campanyes,
jornades, tallers,… Com per exemple tallers de cuina,
activitat de paintball,...

Ha de poder realitzar-se per l'Ajuntament d'Alcoi, és a dir,
que no siga competència d'uns altres.
El cost no pot superar el pressupost.
Ha de beneficiar al màxim nombre de ciutadans (xiquets i
xiquetes), complint el principi del bé comú.
Ser inclusiva i igualitària, realitzar-se amb perspectiva de
gènere.
Ser sostenibles econòmica i mediambientalment,
complint els 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS).

     Hi ha dos tipus de propostes: les d'Inversió i les de
Despesa Corrent.

     Perquè una proposta puga ser triada, ha de complir una
sèrie de criteris. Aquests són:

     Actualment treballem de manera coordinada amb tots els
centres educatius del municipi, i més concretament amb
l'alumnat de 6é d'Educació Primària, alumnes del Centre
d'Educació Especial Tomàs Llacer i amb el Consell Local
d'Infància i Adolescència (CLIA). 

Quines propostes es poden fer?

A qui van dirigits?



     Una vegada recollides totes les propostes, revisades pel
Departament de Participació Ciutadana i valorades, tècnica i
econòmicament, pels diferents departaments, es farà una
devolució als participants que seran els encarregats de votar
quines són les propostes que més els agraden.

     Cada infant podrà votar un total de tres propostes: dos
d'inversió i una de despesa corrent. Les propostes més
votades fins a completar el pressupost seran les vencedores. 

Com se seleccionen les propostes?

     El Departament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament
s'encarregarà de verificar que les propostes realitzades pels
xiquets i xiquetes compleixen amb els criteris establits.
Posteriorment les propostes seran enviades als
departaments corresponents per a realitzar l'estudi de
viabilitat i la seua valoració econòmica.

     Una vegada finalitzada la valoració per part dels tècnics es
fa una devolució als participants amb aquelles propostes que
són viables i les no viables. De les propostes viables es
realitzarà la votació. 

Com es voten les propostes?

20.000 € per a propostes d'inversió.
5.000 € per a propostes de despesa corrent.

     Es disposa d'un total de 25.000 € per a realitzar les
propostes que compten amb major nombre de vots.

Amb quin pressupost compten?



Com es realitzarà el procés?

Ens informem: Què són i com funcionen els Pressupostos
Participatius?
Investiguem: Quines necessitats tenim la infància d'Alcoi?
Treballem en equip: Què podem proposar sobre la base
de les nostres necessitats?
Ens escoltem: Què han pensat les xiquetes i xiquets
d'altres col·legis? Quines propostes fem finalment?
Decidim: Votem! 

    El Departament de Participació Ciutadana contactarà amb
tots els centres educatius, el Centre d'Educació Especial
Tomàs Llacer i el CLIA per a informar-los de l'inici dels
Pressupostos Participatius i convidar-los a participar. Una
vegada sapiem els qui estan interessats a participar, s'inicia el
procés, que consta de cinc fases:

Quan s'executaran les propostes?

      Una vegada recollits els vots, les propostes més votades
d'inversió són enviades als departaments corresponents
perquè es realitzen durant l'any natural. Les propostes de
despesa corrent es realitzaran, en la mesura que es puga,
durant els mesos de juny i juliol, en cas de quedar alguna
pendent es realitzarà durant l'últim trimestre de l'any. 


