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PROVIDÈNCIA DE L’ALCALDIA
Identificació de l’Expedient:
Servei de dinamització del Consell Municipal dels Infants
Denominació del
de Sant Cugat Sesgarrigues
contracte:
2021 1272
Codi de l’Expedient:
Serveis
Tipus de Contracte:
Ordinari
Règim:
El Consell Municipal dels Infants és un òrgan de participació de caràcter consultiu de
l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, per promoure i canalitzar la participació dels
infants en els diferents sectors de la vida local en què l'Ajuntament té competència, fent
així possible una major corresponsabilització dels ciutadans i ciutadanes en els afers
públics del poble de Sant Cugat Sesgarrigues.
Aquest Consell es crea a l'empara d'allò que estableixen els articles 62, 63 i 64 de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i es té en compte per a fer-ho el següent:
- El Consell dels Infants té com a marc de referència el reconeixement dels drets dels
infants i el considerar-los com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. Es gestiona en la
Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues i en la
línia estratègica, que els infants siguin protagonistes i participin activament en la seva
ciutat.
- L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues aposta per la participació dels infants al
poble, i és per això que vol constituir aquest Consell. L’Ajuntament entén que la
democràcia no és únicament un sistema formal que possibilita l’elecció de
representants; és i ha de ser per sobre de tot un conjunt de pràctiques, de formes de
relacionar-se, de governar, de respectar, d’escoltar i de reconèixer als altres.
- La comunitat democràtica és de tots i per a tots, no és, doncs únicament, un poble per
les persones adultes; ha de ser un poble de tots i per a totes les edats. Sí, també un
poble dels i per als infants.
En aquest context, la participació esdevé com a una eina fonamental per l’exercici de la
democràcia, alhora que és una pràctica que “genera” una consciència col·lectiva en
relació a les necessitats de cada un d’aquests col·lectius humans que habiten els
pobles.
És necessària la realització de la contractació del Servei de Dinamització del Consell
Municipal d’Infants de Sant Cugat Sesgarrigues, atès que l’Ajuntament no disposa de
personal suficient per dur a terme la dinamització del Consell sense desatendre altres
serveis i necessitats importants del municipi.
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Atès que és necessari iniciar el procediment de contractació que permeti executar
aquesta actuació.
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DISPOSO
PRIMER. Que per la Tècnica de la Regidoria de Participació Ciutadana s’emeti Plec de
Prescripcions Tècniques del servei a contractar i a satisfer, així com que valori el cost
de la prestació del servei.
SEGON. Que per l’interventor municipal s’emeti informe d’existència de crèdit, que
acrediti que existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte..
TERCER. Que a la vista de l’informe d’Intervenció, s’emeti informe de Secretaria.
L’Alcalde,
Jordi Ferrer Verge

Davant meu
El Secretari acctal.

Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica.
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