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Ayuntamiento de Alaquàs
Secretaría General
Anuncio del Ayuntamiento de Alaquàs sobre aprovación
definitiva del texto refundido del Estatuto del Consejo
Sectorial de xiquets i xiquetes.
ANUNCIO
Texto refundido del Estatuto del Consejo Sectorial de Xiquets i
Xiquetes y que contiene la Carta Municipal de la Infancia de Alaquàs,
constituido por el aprobado en el Pleno del día 27-9-2001, más las
modificaciones realizadas en el pleno del día 23-3-2005 y 29-4-2010;
y definitivamente dada la ausencia de reclamaciones, y habiendo
transcurrido el tiempo establecido en el artículo 65.2 de la LRBRL,
mediante el presente se hace público el texto íntegro a los efectos de
su entrada en vigor.
ESTATUT DELS XIQUETS I LES XIQUETES D’ALAQUÀS
PREÀMBUL
La participació dels xiquets i les xiquetes en el assumptes públics té
el seu fonament, a més de la garantia d’aquest dret dels ciutadans en
la nostra Constitució, en els drets fonamentals reconeguts en la
Convenció Internacional dels Drets dels Xiquets i les Xiquetes aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el dia 20 de Novembre de 1989, i ratificada per Espanya el 30 de novembre de 1990,
i el text del qual va ser publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat de
data 31 de desembre de1990.
Cal ressaltar de la citada Convenció Internacional el contingut dels
articles 12,13 i 15 que reconeixen als xiquets i xiquetes el dret a la
llibertat d’expressió i que es tinga en compte la seua opinió, el dret
a ser escoltats en els procediments administratius que els afecten, de
forma directa o a través de representants o d’òrgans adequats, així
com el dret de llibertat d’associació i de reunió.
La participació dels xiquets i xiquetes en els assumptes públics del
municipi s’entén com la possibilitat d’utilitzar les vies i instruments
adequats que els permeten fer efectius els drets, abans mencionats,
en aquells assumptes que, sent objecte de l’activitat del Govern
Municipal, afecten a l’espera de drets o interessos i els permeten
inserir de forma idònia la seua pròpia vida en la vida de la comunitat ciutadana, de manera que contribuïsquen de forma activa a la
construcció de la ciutat on viuen junt amb els altres sectors socials
implicats.
El Consell Municipal dels Xiquets i Xiquetes es configura, d’aquesta
manera, com a instrument idoni on s’emmarca la participació en la
vida pública i a través de la canalització de la relació amb el món
dels adults, al mateix temps que serveix de plataforma d’aprenentatge
en l’adopció d’una cultura cívica de compromís amb la ciutat, sense
perjudici de la participació en altres àmbits sectorials on els xiquets
i xiquetes desenvolupen les seues vides.
La Carta Municipal dels Drets dels Xiquets i Xiquetes d’Alaquàs,
d’acord amb el que s’exposa anteriorment, preveu en l’article 2 la
creació d’aquests òrgans de participació, per la qual cosa passa la
seua eficaç configuració i funcionament, l’Ajuntament procedeix a
la creació i a l’establiment del règim jurídic bàsic continguts en
aquests estatuts.
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Denominació, naturalesa i finalitat.- El Consell dels Xiquets i Xiquetes d’Alaquàs és un òrgan complementari de l’organització municipal que es constitueix com a Consell Sectorial i la finalitat del qual
és la canalització i la participació de xiquets i xiquetes, amb residència a Alaquàs, en els assumptes municipals que els afecten i en els
d’interés general, desenvolupant funcions d’informe i proposta en la
forma prevista en aquests estatuts.
Article 2
Fonament i règim jurídic.- El Consell es crea prenent com a fonament
la Carta Municipal dels Drets dels Xiquets i Xiquetes d’Alaquàs,
aprovada per l’Ajuntament i inspirada en les convencions internacionals sobre la matèria. El règim jurídic del Consell és l’establert
en aquests assumptes i, per a allò no previst en ells, serà aplicable la
normativa de règim local que regula el funcionament de l’Ajuntament
amb les adaptacions que requerisca les característiques d’aquest
òrgan.
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Article 3
Àmbit d’actuació.- El Consell exercirà les seues funcions en l’àmbit
de qualsevol assumpte que, sent objecte de la competència del municipi, afecte als drets i interessos específics de xiquets i xiquetes residents a Alaquàs, entenent-se com tals, de conformitat amb la Convenció de 1986, totes les persones menors de 18 anys d’edat, excepte
aquelles que hagueren aconseguit l’emancipació legalment.
Article 4
1. El Consell està compost pels següents membres:
El president, que serà l’Alcalde/ssa o membre de l’Ajuntament en
qui delegue.
.Els vocals seran els següents:
.El regidor o regidora d’Educació.
.El regidor o regidora delegada de l’Àrea d’Assumptes Socials.
.Jutge o jutgessa de pau.
.Un tècnic de l’Àrea Socioeducativa.
.Tres xiquets o xiquetes en representació de cada col·legi
d’ensenyament primari de la localitat, pertanyent a la franja d’edat
d’entre 6 i 12 anys.
2. Actuarà com secretari del Consell el de l’Ajuntament o el funcionari que nomene l’Alcaldia a proposta d’aquell.
3. Una vegada constituït el Consell, els representants elegits realitzaran una anàlisi respecte a la composició i representació del grup
en relació al col·lectiu de la infància i l’adolescència d’Alaquàs.
També podran ampliar i obrir la composició del Consell justificant
aquesta ampliació amb raons de representativitat de la diversitat de
la població infantil.
Article 5
Duració del mandat i elecció dels xiquets o xiquetes membres del
Consell
1. El mandat dels representants de l’Ajuntament durarà 4 anys, i
coincidirà amb el mandat electoral dels membres de l’Ajuntament,
o un període inferior si durant el mandat fóra revocat el seu nomenament.
2. El mandat dels xiquets o xiquetes s’estén a un període de dos anys,
aquest període es podrà allargar per petició del president/a Una vegada finalitzats els dos anys, els membres del Consell podran acompanyar durant tres mesos en funcions al nou Consell de Xiquets i
Xiquetes.”
3. L’elecció dels representants dels xiquets i xiquetes es realitzarà
mitjançant un sistema democràtic que assegure la paritat de sexe o
dels representants i la utilització del sistema de sufragi universal,
lliure, directe i secret per part del cens d’electors i electores. L’elecció
comprendrà, també, a un suplent per cada representant.
4. La primera convocatòria d’eleccions, prèvia a la constitució del
Consell, es realitzarà per l’Ajuntament a través de l’Alcaldia. El
Consell celebrarà sessió constitutiva dins del mes següent a la celebració de les eleccions.
CAPÍTOL II
Article 6
Pèrdua de la condició de membre del Consell
Es perd la condició de membre del Consell en els següents casos:
a) Per pèrdua de la condició d’Alcalde/ssa o regidor delegat.
b) Per mort, renúncia al càrrec o revocació del nomenament.
c) Per expiració del mandat.
d) Per complir, el menor, l’edat de 16 anys o aconseguir l’emancipació
legal.
En els casos de pèrdua de la condició de membre del Consell que
afecte a un dels xiquets o xiquetes membres, el lloc vacant serà
ocupat pel suplent, que continuarà en el lloc fins al terme del mandat
previst per al mateix.
Article 7
Funcions del Consell
Són funcions del Consell:
1. Informar i assessorar a l’Ajuntament sobre els problemes específics de la infància.
2. Realitzar propostes d’actuació i plantejar sol·licituds alternatives
als problemes de la infància o d’interés general.
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3.Ser informat de les actuacions de l’administració municipal pel que
fa als temes d’interés per a la infància.
Article 8
Funcions de la presidència
Són funcions de la presidència:
1. Representar al Consell davant de tot tipus de persones i entitats, i
subscriure, en el seu nom, tots els documents que afecten a l’activitat
del Consell.
2. Convocar i presidir les reunions del Consell.
3. Preparar l’ordre del dia de les sessions.
4. Garantir la participació dels xiquets i xiquetes.
5. Coordinar les actuacions del Consell en relació amb l’activitat dels
òrgans de govern i gestió de l’Ajuntament i la resta de consells
municipals.
Article 9
Funcions del/de la secretari/a
El secretari del Consell té les següents funcions:
1. Notificar les convocatòries de les sessions del Consell.
2. Assistir a les sessions i alçar-ne acta.
3. Certificar els acords adoptats, amb el vistiplau de la presidència.
4. Assessorar al Consell en totes les seues actuacions.
5. Tramitar la documentació que requerisca el funcionament del
Consell.
6. Custodiar la documentació relativa al funcionament del Consell.
CAPÍTOL III
Règim de sessions i acords
Article 10.
Periodicitat de sessions
El Consell celebrarà una sessió ordinària cada dos mesos i sessions
extraordinàries sempre que siguen necessàries per a tractar assumptes d’interés.
Les sessions ordinàries seran convocades per la presidència amb una
antelació mínima de dos dies hàbils, a menys que es tracte d’una
sessió de caràcter urgent, i la convocatòria contindrà la relació
d’assumptes que integren l’ordre del dia de la sessió. La documentació corresponent als assumptes de l’ordre del dia estarà a disposició dels membres del Consell des del mateix dia de la convocatòria
en la secretaria.
Les sessions se celebraran en la Casa Consistorial, llevat que, per
motius d’interés especial, convinga realitzar-les en un altre lloc.
El president haurà de convocar sessió extraordinària del Consell si
ho sol·licita, almenys, un terç del nombre dels seus membres. La
sol·licitud haurà de presentar-se, almenys, 10 dies hàbils abans del
sol·licitat per a la sessió, i la convocatòria no podrà demorar-se més
de quatre dies hàbils des la sol·licitud.
Article 11.
Regles per a la constitució i votació
Perquè puga celebrar-se una sessió és necessària la presència de més
de la meitat dels membres del Consell en primera convocatòria. Si
no assistira el nombre de membres requerit, la sessió podrà celebrarse en segona convocatòria mitja hora després de la prevista per a la
primera, amb l’assistència de qualsevol nombre de membres, sempre
que estiguen presents el president i el secretari.
Els acords seran adoptats per la majoria simple dels membres presents
en la sessió. En cas d’empat, es portarà a terme una segona votació
i si persistira l’empat decidirà el vot de qualitat del president.
Article 12.
Comissions de treball
Si el Consell ho estima necessari, podrà crear, mitjançant l’oportú
acord, comissions de treball pel que fa a àrees d’interés especial o
sectors d’edat de la infància. Aquestes comissions estaran representades proporcionalment segons la representativitat del Consell, i el
funcionament s’ajustarà a les normes previstes per a la celebració de
les sessions. Serà també funció d’aquestes comissions l’estudi i la
preparació dels assumptes que hagen de tractar-se en les sessions del
Consell, de govern i gestió de l’Ajuntament i la resta de consells
municipals.
CAPÍTOL IV
Principis de la representativitat i de col·laboració amb el Consell
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Article 13
La representativitat
Es garantirà que la representació corresponga a la diversitat real dels
xiquets i xiquetes que resideixen a Alaquàs.
Els xiquets i les xiquetes membres del Consell hauran de tenir en
compte la representació de tots els xiquets i xiquetes de la població
i que l’exercici del seu càrrec es realitzarà de manera responsable i
dins del marc dels problemes que, afectant-los directa o indirectament, són assumptes d’interés de tota la població. Faran especialment
èmfasi en el fet d’integrar i representar a totes les cultures de recent
incorporació i hui presents a Alaquàs.
Article14
Col·laboració de l’Ajuntament i els col·legis
L’Ajuntament i els col·legis del municipi prestaran la màxima
col·laboració amb el Consell, a fi que puga complir eficaçment la
seua comesa. L’Àrea Socioeducativa de l’Ajuntament vetlarà pel
degut compliment de l’esperit i la lletra d’aquests estatuts, facilitarà
el funcionament del Consell i realitzarà el seguiment i l’estudi de les
propostes i assumptes que siguen tractats en el seu si.
Els col·legis facilitaran la participació dels xiquets i xiquetes en els
assumptes que hagen de ser objecte d’estudi pel Consell, proporcionaran els espais i el temps necessaris per a preparar i estudiar els
assumptes i fixaran els procediments adequats per a la distribució
d’informació a tots els xiquets i xiquetes.
Amb caràcter previ a les reunions del Consell, se celebraran en els
col·legis reunions o assemblees, amb participació d’alumnes, professors i tècnics del gabinet psicopedagògic, per a debatre i preparar els
assumptes de l’ordre del dia de la sessió a celebrar. Aquestes reunions
seran organitzades per cada col·legi de conformitat amb la pròpia
dinàmica de funcionament.
DISPOSICIÓ FINAL
Els presents estatuts entraran en vigor una vegada aprovats pel Ple
de l’Ajuntament i després de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província en la forma legalment establerta. La modificació requerirà els mateixos tràmits seguits per a l’aprovació.
CARTA MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA D’ALAQUÀS
CARTA MUNICIPAL DELS DRETS DEL XIQUETS
PREÀMBUL
La denominació Drets del Xiquet, que la Declaració Internacional
de 1959 s’encarrega de difondre entre les nacions, apareix per primera vegada en la història de la humanitat en 1924 amb la Declaració de Ginebra sobre els Drets del Xiquet. Amb la Convenció de les
Nacions Unides de 1989 es produeix un salt qualitatiu important
perquè el xiquet passa de ser “objecte” a “subjecte de drets”. També
s’obliga als països ratificants a complir amb el compromís de la citada Convenció cosa que, en conjunt, propicia un notori creixement
de la consciència social a favor, junt a l’existència d’una progressiva
sensibilització general pels drets humans. La ciutadania, amb el resultat d’aquest major interés pel xiquet, cada vegada més conscient
de les mancances, maltractaments i abandonaments que pateixen
milers de menors del nostre entorn, així com de la terrible tragèdia
de milions d’ells en l’orbe internacional, demanda de l’administració
recursos i eficàcia perquè es mitiguen i se solucionen els greus dèficits que condicionen el desenvolupament integral dels xiquets i xiquetes víctimes.
L’atenció al xiquet en l’Estat espanyol es prestada per ministeris i
conselleries autonòmiques, els sistemes de les quals tenen al xiquet
entre els eixos d’actuació (educació, sanitat, justícia, assumptes socials, etc.), grup al qual es dirigeix la Convenció de les Nacions
Unides de 1989 des dels àmbits de la prevenció, la protecció,
l’educació i el desenvolupament, per tal de garantir als xiquets i
xiquetes el gaudi de tots els seus drets. No obstant això, a fi d’abastar
la dimensió integradora que la diversitat de competències en matèria
de menors fa impossible, i per a aprofundir encara més en l’àmbit
de la protecció, comprometent directament a la societat en la defensa d’aquells drets, és pel que naixen iniciatives en el Parlament Espanyol i en algunes comunitats autònomes cap a lleis del menor.
Paral·lelament, el municipi, al llarg d’aquests anys, per ser
l’administració més pròxima, ha anat oferint als ciutadans una major
i millor prestació de serveis, també en matèria d’infància. Això li ha
donat una especial rellevància, fins al punt que des de la Federació
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Espanyola de Municipis i Províncies, i altres instàncies supramunicipals, es reivindica de l’Estat dotacions econòmiques per a cobrir
aquestes competències i encara dotar-se d’altres que demanda la
ciutadania.
PREÀMBUL
Assistim, hui més que mai, a la idea de municipi com a lloc de trobada i satisfacció als interessos ciutadans i a la potencialitat en
matèria de participació, gestió i gaudi en les diferents àrees de la
producció, educació, cultura i oci.
Les successives trobades internacionals d’alcaldes i alcaldesses, de
defensors dels xiquets, patrocinats per UNICEF entre 1991 i 1994
(Roma, Dakar, Mèxic i París), i la celebrada a Pamplona en octubre
de 1993, al costat de la iniciativa en el nostre país d’una xarxa municipal de defensa dels drets dels menors, incideixen tots ells a
manifestar que els municipis han de ser, a més àmbits essencials de
col·laboració en polítiques per a la infància, posant especial èmfasi
en la participació dels xiquets i xiquetes, destinataris finals dels plans
i programes.
Com a conseqüència, entenem que la infància és el sector social més
necessitat d’atenció, i que els xiquets i xiquetes tenen en el municipi el referent més pròxim per a créixer, desenvolupar-se i integrar-se
socialment.
Entenem que des dels ajuntaments, s’han de combatre totes les discriminacions de qualsevol índole que siguen perquè obstaculitzen la
llibertat, la integració i el ple desenvolupament d’alguns xiquets.
S’ha de garantir a tots, independentment de l’origen ètnic, del sexe
i de la religió, l’acccés a un habitatge, a l’educació, a la salut, a la
protecció jurídica, en cooperació amb les administracions i les institucions socials.
Entenem com a urgent la formació d’una generació nova, el sistema
de valors de la qual participe de la tolerància, l’acceptació de la diversitat cultural, ètnica, religiosa i del respecte pel medi ambient.
I entenem que, des de l’administració local es poden i s’han de
promoure les ajudes i els instruments que ho fan possible, així com
vetlar pel compliment general dels drets dels xiquets. L’Ajuntament
d’Alaquàs, d’acord amb la Convenció de les Nacions Unides de 1989
i la Constitució Espanyola, aprova i proclama amb tota solemnitat,
la present “Carta Municipal dels Drets del Xiquet”.
PRINCIPIS GENERALS
1. Els xiquets i xiquetes són ciutadans i ciutadanes aptes per a participar com a força activa en el procés de canvi social.
2. L’Alcalde/ssa, com a president/a de la Corporació Municipal,
actuarà com un defensor dels drets del xiquet en el seu municipi,
vetlarà perquè el conjunt d’administracions i les instàncies dediquen
els recursos necessaris i funcionen amb la major eficàcia en defensa
dels menors en virtut de la Declaració Universal de Drets del Menor
i altres que en els àmbits autonòmics es creen.
3. L’atenció a la infància forma part de les prioritats de les polítiques
municipals, per això ha d’anar dirigida a facilitar tots els mitjans possibles per a fer progressar el benestar dels xiquets i crear un entorn favorable per al desenvolupament perquè tinguen una millor ajuda i perquè
també siguen més respectats i considerats dintre de la comunitat.
4. Amb l’objecte de fer possible l’optimació de les accions, programes dirigits a la infància, es considera aconsellable la integració en
plans globals d’actuació que contemplen els diversos marcs que
componen la política municipal d’infància des de la família,
l’educació, la salut, el temps lliure, l’esport i la cultura.
5. Anualment, es procedirà a una avaluació de l’estat general de la
infància en l’àmbit territorial propi.
6. Les organitzacions socials dedicades a la infància podran participar en els plans municipals que, a l’efecte, s’elaboren, a través dels
òrgans que la corporació tinga establerts.
7. L’Ajuntament, conscient de la importància que en la societat actual
té la comunicació i l’intercanvi d’idees com a motor que impulsa
l’enteniment, propiciarà l’intercanvi i la realització de programes de
convivència amb xiquets i xiquetes d’altres municipis de dins i fora
del país. Així mateix, promourà la realització de trobades entre institucions públiques i privades, col·lectius socials, etc. sobre els drets
del xiquet (jornades, cursos, seminaris, taules rodones, xarxes,
etc.).
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8. Tindrà especial interés la difusió de la Convenció de les Nacions
Unides sobre els Drets del Xiquet, per a una major sensibilització
social en aquesta matèria.
9. El dia 20 de novembre de cada any, per ser data aniversari de la
signatura de la Declaració dels Drets del Xiquet (1959) i de la Convenció de les Nacions Unides (1989), tindrà la consideració especial
de Dia dels Drets del Xiquet.
CAPÍTOL I
De la participació
Article 1
L’Ajuntament, en l’àmbit de les seus competències, vetlarà perquè els
xiquets i xiquetes puguen exercir el dret a expressar la seua opinió
lliurement en tots els assumptes que siguen del seu interés.
Per a aquest fi, l’Ajuntament establirà els mitjans que faciliten la participació dels xiquets i xiquetes en debats, referèndums, etc., on tinguen
l’oportunitat d’expressar les seues opinions i de rebre informació.
Article 2
L’Ajuntament es compromet a la creació del Consell Municipal de
Xiquets i Xiquetes, entés com a fòrum de participació dels menors
en la vida del poble o la ciutat.
Article 3
Anualment, se celebrarà un Ple extraordinari en què el protagonisme
correspon als xiquets i xiquetes. Per a aquest fi, una representació
dels xiquets ocuparà els llocs habituals de l’alcalde/ssa i dels regidors,
perquè es tracta que aquests escolten la lectura d’un informe elaborat des de la participació anterior d’aquells. L’informe contindrà els
seus punts de vista en relació als problemes i aspectes generals de
l’entorn, especialment els que més els afecten. Així mateix, inclourà
propostes i solucions i finalitzarà en un col·loqui.
Article 4
Dins de l’Àrea Socioeducativa, es tindrà especial atenció als temes
relacionats amb la infància on s’impulsaran actuacions, programes
o comissions específiques que es consideren necessàries.
Article 5
L’Ajuntament col·laborarà amb les organitzacions d’infància que
presenten projectes dirigits a la participació general del menor, especialment en la part lúdica i en la formativa.
Article 6
L’Ajuntament fomentarà l’associacionisme infantil en els diversos
camps d’interés social.
CAPÍTOL II
De la protecció
Article 7
Tots els xiquets i xiquetes han de ser protegits contra qualsevol
forma de maltractaments (físics, psíquics, emocionals, corrupció,
explotació, etc.) o abandonament. L’Ajuntament vetlarà perquè cap
xiquet es veja afectat per aquesta situació. Per a això, s’establiran
sistemes adequats de detecció i tractament propis en col·laboració
amb altres administracions i entitats, dotant-se dels recursos necessaris per a aquest fi.
L’Ajuntament actuarà davant de qualsevol forma de discriminació
contra els xiquets i xiquetes i promourà campanyes a favor de la
tolerància i la solidaritat.
Article 8
L’Ajuntament, en l’àmbit de les seus competències, s’assegurarà que
les institucions o els serveis que atenguen a menors s’ajusten a les
establertes, especialment en matèria de seguretat, sanitat, etc.
Article 9
L’Ajuntament, en col·laboració amb altres administracions públiques,
desenvoluparà programes socials de prevenció i atenció social destinades a lluitar contra de l’explotació dels menors, la marginació i
la pobresa, i suprimirà les barreres arquitectòniques, millorarà les
condicions d’habitatge, etc. i procurarà l’eradicació de totes maneres
de barraquisme o poblat marginal.
Article 10
L’Ajuntament, en la mesura de les seues possibilitats i en aquells
casos en què ho requerisca, es personarà en els processos judicials
originats per maltractaments i actuarà com un defensor del xiquet.
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Article 11
L’Ajuntament elaborarà estudis sobre l’estat de la infància en el
municipi i realitzarà un diagnòstic que permeta assenyalar zones de
risc i els problemes socials que es detecten. Anualment, es procedirà
a una avaluació de l’estat general de la infància en el municipi. Tot
això com a base de posteriors programes d’intervenció.
CAPÍTOL III
De la família
Article 12
L’Ajuntament reconeix el dret del xiquet/a a viure en un ambient
familiar adequat per al seu desenvolupament físic, psicològic i social.
Per això, col·laborarà amb altres administracions i desenvoluparà
programes socials destinats a les famílies i, en general, per a aquelles
amb greus dificultats en l’àmbit convivencial (drogoaddicció, alcoholisme, maltractaments). Entre altres: educació familiar, acolliment
familiar, desinstitucionalització de menors, etc.
Article 13
L’Ajuntament, en col·laboració amb el conjunt d’administracions
públiques que tenen establertes competències en aquesta matèria,
dotarà dels equipaments específics d’infància d’acord amb les necessitats detectades.
Article 14
L’Ajuntament, per si o en col·laboració amb altres administracions,
contemplarà en els pressupostos municipals una assignació dedicada
a les famílies amb fills en situació social crítica, a fi de facilitar el
desenvolupament de programes de suport.
CAPÍTOL IV
Educació i cultura
Article 15
L’Ajuntament col·laborarà amb l’Administració Educativa en el
compliment dels drets dels menors a l’educació.
Article 16
Tots els xiquets i xiquetes tindran garantit un lloc escolar en els
centres educatius del municipi. L’escolarització inclourà l’etapa escolar (Educació Infantil) i s’estendrà a l’oferta general de llocs escolars a partir dels tres anys. De la mateixa manera, l’Ajuntament,
en l’àmbit de les competències que té i en col·laboració amb
l’administració educativa, garantirà edificis i instal·lacions educatives
dignes.
Article 17
L’Ajuntament vetlarà perquè els xiquets/es escolaritzats assistisquen
regularment a les classes i, en col·laboració amb l’administració educativa, posarà en marxa programes que tendiran a disminuir i eradicar
l’absentisme escolar. Així mateix, impulsarà recursos de suport a
l’escolarització (beques de menjador, de material escolar... ).
Article 18
L’Ajuntament impulsarà l’organització d’activitats escolars i extraescolars en coordinació i col·laboració amb els centres educatius i altres
col·lectius associatius. Promocionarà, també, la participació ciutadana i farà d’Alaquàs una Ciutat Educadora.
Article 19
Es fomentarà la instal·lació, dotació o l’ús de biblioteques municipals
amb programació d’activitats que enriquisquen l’afició dels xiquets/
es per la lectura i la creació literària, així com d’activitats musicals,
teatrals, etc.
Article 20
En ser la participació dels agents educatius fonamental a la vida
democràtica i creativa dels centres docents, l’Ajuntament posarà
especial interés en les associacions de pares d’alumnes i col·laborarà
amb elles per al millor èxit dels seus fins. També potenciarà la participació dels alumnes en col·laboració amb els professors.
Article 21
L’Ajuntament estimularà l’organització d’escoles de pares. A més,
propiciarà la formació dels pares perquè aquests ajuden els fills a
saber interpretar críticament: la publicitat, els fenòmens socials, les
dependències (de drogues, joc, etc.).
Article 22
L’Ajuntament impulsarà l’organització de mostres d’expressió i
comunicació de caràcter públic i no competitiu, i convidarà als cen-
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tres docents i a altres col·lectius a participar amb els productes de la
seua creació.
CAPÍTOL V
Salut i consum
Article 23
L’Ajuntament, en col·laboració amb l’administració sanitària i educativa i amb la participació d’organitzacions socials, promourà actuacions destinades a la millora del nivell de salut de la població
infantil. En educació familiar sobre higiene i cures dels fills, hàbits
saludables, vacunacions, prevenció del consum de drogues, alcohol
i tabac, etc. es desenvoluparà primordialment en sectors de risc i
zones socialment deprimides.
CAPÍTOL VI
Oci, esport i temps lliure
Article 24
L’Ajuntament reconeix el dret del xiquet/a al descans, a l’esplai, al
joc i a les activitats recreatives apropiades per a la seua edat, i a
participar lliurement en la vida cultural i en les arts.
L’Ajuntament es compromet a desenvolupar i difondre periòdicament
activitats recreatives i culturals per als menors.
Article 25
Es fomentarà la creació d’espais i centres (ludoteques, agències de
lectura, etc.), entesos com a centres de participació amb la doble
orientació recreativa i formativa.
Article 26
S’habilitaran espais per a jocs, pràctica d’esports, locals per a reunions, activitats culturals...
CAPÍTOL VII
Solidaritat i intercanvis
Article 27
L’Ajuntament es compromet a estimular i donar suport a les organitzacions socials que, en funció de projectes d’ajuda i solidaritat, acullen
temporalment en el municipi a menors portats d’altres països. Així
mateix, podrà crear vincles de col·laboració amb altres municipis de
dins i de la resta del món a favor de la causa mundial pels xiquets.
Article 28
Anualment, es promouran intercanvis de grups de xiquets i xiquetes
de distints llocs de dins i fora del nostre país, per tal de contribuir a
un major coneixement dels costums culturals i de realitats socials
entre barris, pobles, ètnies, països, etc.
CAPÍTOL VIII
Difusió dels drets del xiquet
Article 29
Per a aconseguir un major grau de sensibilitat social entre la ciutadania pel que fa als drets del xiquet, l’Ajuntament portarà a terme
campanyes de difusió, incloent certàmens, taules rodones, exposicions... tant d’adults com de xiquets/es.
Tindrà especial rellevància la celebració anual del Dia dels Drets del
Xiquet el 20 de novembre.
CAPÍTOL IX
Dels recursos econòmics
Article 30
Amb independència de les aportacions pròpies destinades en els
pressupostos municipals als plans i programes dedicats a la infància,
l’Ajuntament necessita l’aportació de recursos personals i econòmics
d’altres administracions públiques per a donar suport a la política
d’infància. A l’efecte, impulsarà els canals de col·laboració que estime necessaris.
Article 31
Per a l’èxit d’aquest fi, l’Ajuntament es compromet a realitzar les
gestions necessàries que comprometen l’aportació econòmica, convenis o transferències amb altres administracions.
Article 32
L’Ajuntament atendrà en els seus pressupostos els plans i programes
dedicats a la infància.
Alaquàs, a 27 de julio de 2010.—La alcaldesa, Elvira Garcia
Campos.
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