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1. Marc normatiu 

 

La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència 

desplega l’article 17 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que reconeix el dret de totes 

les persones menors d’edat a rebre l’atenció integral necessària per al desenvolupament 

de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social. 

Aquesta llei aporta a l’ordenament jurídic una major claredat i unitat, ja que reuneix en 

un sol instrument jurídic la regulació destinada a l’infant i l’adolescent en general, 

establint els principis rectors i els drets dels infants i adolescents així com la regulació 

destinada a la protecció dels infants i els adolescents quan els mecanismes socials de 

prevenció no han estat suficients i s’han produït situacions de risc o de desemparament 

que cal pal·liar amb les mesures necessàries d’intervenció publica. 

L’interès superior de l’infant constitueix el principi bàsic de tot el dret relatiu a aquestes 

persones, i en les últimes dècades s’ha confirmat com un dels principis essencials del 

dret modern de la persona i la família. 

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant del 20 de novembre de 

1989, estableix que totes les mesures que adoptin les institucions públiques o privades 

de benestar social, els tribunals, les autoritats administratives o els òrgans legislatius, 

aquest hauran d’atendre amb una consideració primordial l’interès superior de l’infant. 

Tanmateix l’article 40.3 de l’Estatut recull com a principi rector que, en totes les 

actuacions portades a terme pels poders públics o per institucions privades, l’interès 

superior de l’infant ha d’ésser prioritari i, d’acord amb aquest principi rector, la Llei 

14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència fa 

un pas més i manifesta un compromís explícit per l’atenció integral de tots els infants 

i adolescents, tot avançant en la consideració de l’interès superior d’aquests en tots 

els àmbits –social, cultural, polític i econòmic- i no només en l’àmbit de la legislació 

protectora i de família. 

El principi de transversalitat representa un avenç important en el reconeixement dels 

drets dels infants i els adolescents perquè fomenta una revisió global del dret des del 

prisma de la primacia de l’interès de l’infant o l’adolescent, i perquè incorpora als 

processos polítics la perspectiva de totes les fases i nivells. Tota acció de govern, també 

la municipal, ha d’incorporar aquesta visió i ha de promoure la participació d’infants i 

adolescents en tots els àmbits impregnant totes les polítiques i les mesures generals 

així com tenir-les en compte en el moment de planificar-les. 
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2. Aplicació a la ciutat de L’Hospitalet 

Es tracta d’assumir la responsabilitat social que tenim envers el conjunt de la població 

infantil i adolescent de la nostra ciutat, perquè aspirem a una societat millor. Cal fer 

prevenció, fer actuacions proactives que donin oportunitats a l’infant i a l’adolescent 

fins ara no pensades. 

Les actuacions socials preventives constitueixen nous reptes per a les polítiques socials 

i per als programes d’intervenció social en l’àmbit de la infància i l’adolescència, ja que 

comporten actuacions sobre situacions probables i no exclusivament sobre fets 

inqüestionables i unívocs. És important incorporar el concepte d’oportunitat que 

explícita la voluntat de fer possible l’obertura de nous camins, noves vies i d’establir 

mesures concretes per a fer possible el ple exercici dels drets reconeguts als infants a la 

llei anteriorment esmentada. 

La nostra ciutat té al davant el repte d’elaborar un Pla d’infància que doni resposta al 

marc normatiu que tenim i que contempli els conceptes que es tracten a la Llei 14/2010, 

de 27 de maig de: 

1. Promoció  Conjunt d’actuacions desenvolupades encara que no sigui evident 

que “res va malament” que donen resposta a objectius de millora 

social i/o aspectes col·lectius que van en la línia d’un benestar 

personal i social més gran. 

2. Prevenció Destinades a preservar l’infant o l’adolescent de les situacions que 

són perjudicials per al seu sa desenvolupament integral o per al 

seu benestar. 

3. Protecció Actuacions destinades a quan el desenvolupament integral de 

l’infant o l’adolescent sembla clar que està seriosament afectat. 

4. Participació Destinat a fomentar la participació activa dels infants i adolescents 

en tot el que els afecta i configurarà el seu estatuts de ciutadà. 

5. Benestar Tenint en compte dos punts de vista, el benestar personal i el 

benestar social. El primer es refereix a situacions i circumstàncies 

personalitzades i el segon a aquelles situacions que afecten a un 

conjunt o a tota la població. 

 

 



 

Proposta per a l’elaboració del Pla d’Infància 2016 – 2020  5 

3. Principis rectors del Pla d’infància a L’Hospitalet 

Es tracta de construir un marc d’actuació que contempli els programes de promoció, 

prevenció, protecció, participació i benestar de la població infantil i adolescent a la ciutat 

de L’Hospitalet, sempre tenint en compte que es tracta d’una responsabilitat tant dels 

poders públics com de tota la ciutadania. 

Objecte 

El Pla d’Infància ha de tenir per objecte la promoció del benestar personal i 

social dels infants i els adolescents així com de les actuacions d’atenció, 

protecció i participació dirigides a ells a fi de garantir l’exercici dels seus drets, 

l’assumpció de les seves responsabilitats i l’assoliment del seu desenvolupament 

integral. 

Ha d’establir el marc en el que s’han de realitzar les activitats de participació i 

promoció dels drets i del benestar dels infants i dels adolescents, així com les 

activitats per a atendre’ls i protegir-los en les situacions de risc. 

L’interès superior de l’infant o l’adolescent ha d’ésser el principi inspirador i el 

fonament de totes les actuacions que es realitzin a la ciutat i que s’inscriguin dins 

del Pla d’infància. 

Àmbit personal i territorial 

Aquest Pla d’infància s’ha d’aplicar a qualsevol infant o adolescent empadronat 

a la ciutat de L’Hospitalet o que s’hi trobi eventualment. 

S’entén per infant la persona menor de dotze anys i per adolescent la persona 

amb una edat compresa entre els dotze i la majoria d’edat. 

Responsabilitat ciutadana i pública 

L’obligació de vetllar pel respecte efectiu dels drets dels infants i els adolescents 

és una responsabilitat de la família, de tota la ciutadania i, molt especialment, de 

tots els poder públics que tenen l’obligació de defensar-los i promoure’ls 

L’Ajuntament, juntament amb la resta d’administracions públiques, ha de 

garantir que els infants i adolescents siguin considerats i reconeguts com a 

ciutadans i ciutadanes de ple dret. Han de garantir el respecte dels drets dels 

infants i els adolescents. 
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El Pla d’Infància de L’Hospitalet ha de contemplar també en la seva formulació: 

5) La creació de la Taula local d’infància que es contempla a l’article 26 de la Llei 

14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència 

com a òrgan col·legiat per coordinar, impulsar i promoure les polítiques 

d’infància de la ciutat, amb la participació de les diverses administracions i 

institucions que participen en la promoció de social dels infants i adolescents de 

l’Hospitalet. 

 

6) La reestructuració dels dos Consells de participació d’infants i adolescents de 

la ciutat, incorporant el Consell de participació infantil impulsat des de serveis 

socials al Consell de nois i noies de la ciutat per tal d’assegurar la participació de 

tots els infants i adolescents en un únic Consell afavorint la diversitat i la 

convivència. 

 

4. Procés d’elaboració Pla d’infància a L’Hospitalet 

El procés d’elaboració consta de dos parts, els objectius que han de definir l’estratègia i 

la metodologia de treball que emprarem per donar resposta als objectius que ens hem 

proposat. 

Ha de ser un procés consensuat de ciutat ambiciós i avaluable que contempli tot el 

ventall d’actuacions i programes que es realitzen a la ciutat en l’ àmbit de la infància i 

l’adolescència. 

 

Objectius 

Han d’estar en consonància amb el propi objecte del Pla d’infància: 

1. Realitzar un procés transversal que contempli la situació de la infància a la 

ciutat des de totes les vessants i perspectives, per tant és vital que estiguin 

implicats tant els diferents departaments municipals com els sectors socials que 

hi treballen així com els propis infants i adolescents de la ciutat. 

2. Enfocament inclusiu que contempli tota la infància independentment de la 

seva situació social així com les diferents franges d’edat que la composen. Es a 
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dir, ha de contemplar tots els conceptes de la Llei 14/2010, de 27 de maig de 

promoció, prevenció, protecció, participació i benestar. 

3. Garantir l’equitat contemplant la garantia dels drets dels infants i adolescents, 

contribuint a garantir l’equitat en funció del gènere, de la procedència, de la 

condició socioeconòmica, en l’accés a l’educació en el lleure, a l’esport, a la 

cultura i a l’educació. 

4. Consens i compromís de tots els agents que intervenen amb la infància i els 

adolescents de la ciutat. L’escoles, les famílies i les entitats han de ser un pilar 

important en l’elaboració d’aquest Pla d’Infància ja que són alhora pilars en 

l’educació dels infants i adolescents de la nostra ciutat.  

5. Sumant sinergies a efectes d’un major impacte i eficiència entre les diferents 

actuacions i projectes de la ciutat. Sumar a tots els actors possibles, els de 

l’administració pública, educació, social, sanitat, esportiu, cultural i també al món 

de l’empresa vital en l’adopció de polítiques socials que repercutiran 

directament en la conciliació de la vida laboral i familiar. 

6. Definir un Pla d’infància avaluable que des de la seva definició contempli 

mesures de seguiment que facilitin el seu monitoratge i defineixi indicadors 

d’avaluació a mig i a llarg termini. 

 

Metodologia 

Ha d’estar basat en un procés participatiu a través d’una comissió transversal coordinat 

des d’Alcaldia que asseguri: 

1.- La transversalitat dels diferents agents socials i municipals  

2.- La participació dels infants i adolescents 

3.- El pacte amb els diferents grups municipals per a que tingui consens, sigui un 

pla de ciutat que tingui continuïtat en el temps. 

4.- La participació d’experts en la matèria que ens ajudin a obrir la perspectiva 

més interna de la pròpia ciutat. 


