
 

 

 

 

CONSELL D’INFANTS  

D’ENCAMP I EL PAS DE LA CASA 

 
Reglament de funcionament del 

Consell d’Infants 

 

 
 

 

Exposició de motius 

 

La Convenció sobre els drets de l’infant que Andorra va signar i aprovar 

l’any 1995 apel·la a la necessitat de donar a l’infant l’oportunitat de ser 

escoltat ja sigui directament o a través d’un òrgan apropiat, i això en tots 

els procediments que l’afectin. 

 

El maig del 2012, dins del projecte internacional de l’UNICEF “ciutats 

amigues de la infància”, UNICEF Andorra es va posar en contacte amb 

els comuns per aconseguir que Andorra sigui el primer país on totes les 

corporacions locals tinguin aquesta acreditació.  

 

És en aquest marc que el Comú d’Encamp promou el projecte “Consell 

d’Infants” en col·laboració amb els centres educatius de primera 

ensenyança ubicats a la parròquia. El present reglament regula el 

funcionament d’aquest projecte. 
 

Article 1: Definició 

 

El Consell d’Infants d’Encamp i El Pas de la Casa és un òrgan consultiu i 

participatiu dels infants d’entre 9 i 12 anys, coincidint així amb els dos 

darrers cursos de primera ensenyança de les escoles de la parròquia. És 

un espai on poden exercir, com a ciutadans que són, el seu dret a 

reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al 

Consell de Comú les seves propostes, a fi de contribuir a millorar la qualitat 

de vida de la seva població. 

 

 

 

 



 

 

 

Article 2: Objectius 

 

Els objectius del Consell d’Infants són: 

 

1. Crear una estructura vàlida i estable de participació dels infants i 

de comunicació entre aquests infants i les autoritats comunals. 

2. Fomentar el treball col·lectiu en pro d’un bé comú. 

3. Desenvolupar estratègies per treballar la democràcia participativa. 

4. Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de manifestar i 

participar en les decisions de la seva parròquia.   

5. Aconseguir que els adults reconeguin els drets dels infants, valorin 

la seva opinió i la tinguin en compte.   

 

 

Article 3: Composició 

 

 

 

El Consell d’Infants està compost pels membres següents:  

 

1. El president que és el cònsol o el membre del Comú en qui delegui 

la seva representació. 

2. Un representant dels centres educatius de la parròquia.  

3. Dos o tres representants per aula de cada centre educatiu que 

cursin 5è i 6è de primera ensenyança. Màxim 12 infants en total 

(excepte en el cas que hi hagi una sola classe per curs que seran 

dos els representants per classe). S’ha de fomentar la representació 

paritària. 

4. Un tècnic de Joventut que exercirà les funcions de secretari, amb 

veu però sense vot.  

5. El conseller encarregat de la joventut i els esports. 

6. Un conseller de cada grup de la minoria. 

 

 



 

 

 

La composició del Consell es decidirà anualment.  

 

L’elecció dels consellers infantils es fa segons el procediment establert per 

cada centre educatiu. Aquesta elecció ha de garantir les regles 

democràtiques i han de ser els infants els que escullin els seus 

representants.  

 

 

Article 4 : Durada del mandat 

 

Els consellers infantils són elegits per un període d’un o dos anys, en funció  

de les possibilitats de cada centre.  

 

 

 

Article 5: Organització i funcionament 

 

Els consellers infantils, organitzats en comissions de treball, elaboraran 

propostes que faran arribar al Comú. 

 

Un cop s’hagin tractat les propostes que han presentat, el Comú les 

respondrà. 

 

El Comú també podrà fer propostes als consellers infantils així com 

consultes per a la valoració de projectes o serveis en funcionament que 

afectin els infants directament o indirectament. 

 

 

 

Les comissions 

 

La reunió de tots els infants elegits dins d’un centre educatiu forma la 

Comissió de centre.  

 

Els centres educatius també poden crear comissions intercentre amb 

consellers infantils de més d’un centre, si així ho decideixen. 

 

Dins de cada Comissió, els consellers infantils elegeixen els seus portaveus 

perquè en les sessions plenàries exposin i expliquin les decisions preses en 

el sí de les comissions. 

 

- Les sessions plenàries 

 

El Consell d’Infants es reuneix en sessió plenària dos o tres vegades a l’any. 

Aquestes sessions tindran lloc a la sala del Consell de l’edifici comunal . 

 

Anualment s’estableix el calendari de sessions que inclourà les sessions 

que s’exposen a continuació:   

 



 

 

 

 

- Sessió constitutiva del Consell d’Infants: nomenament dels 

consellers del curs entrant i presentació del calendari de reunions. 

- Sessió de presentació del treball dut a terme per les comissions a 

l’equip comunal. 

- Sessió de retorn de l’equip comunal en relació amb les propostes 

dels infants. 

 

Article 6: Convocatòria extraordinària 

 

A banda de les sessions plenàries esmentades en l’apartat anterior, per 

acord dels consellers infantils o a petició del Comú es podrà convocar 

una sessió extraordinària amb una antelació mínima de quinze dies. 

 

Article 7: Presa d’acords a les comissions 

 

La presa d’acords a les comissions es fa per consens. En cas contrari es 

prenen per majoria simple dels assistents. 

 

En cas d’empat, el president del Consell dirimeix amb el vot de qualitat.  

 

 

Article 8: Drets i deures 

 

Són deures dels consellers del Consell d’Infants: 

 

- Assistir a les sessions del Consell; 

- Recollir informació dels altres infants i presentar-la a les sessions 

de treball del Consell; 

- Treballar amb els altres infants per desenvolupar les propostes; 

- Informar els companys de classe del treball realitzat. 

 

Són drets dels consellers del Consell d’Infants: 

 

- Ser elegits com a portaveu per la resta dels consellers de la seva 

comissió; 

- Votar les decisions en la comissió; 

- Ser rebuts i escoltats en les seves propostes per l’equip comunal; 

- Que les seves propostes siguin incorporades en les polítiques 

comunals sempre que sigui possible; 

- Rebre informació del resultat de les seves propostes i dels motius 

de la no implementació d’aquestes propostes; 

- Participar en l’avaluació del projecte.  

 

Per la seva banda, l’equip comunal es compromet a: 

 

- Posar a disposició del Consell d’Infants l’assessorament tècnic 

amb els mitjans propis del Comú; 



 

 

 

- Valorar les propostes dels infants i incorporar-les a les seves 

polítiques sempre que sigui possible; 

- En cas de no implementar una proposta, cal fer-ho de manera 

justificada; 

- Rebre els infants en les sessions especificades dins d’aquest 

reglament. 

 

Finalment els centres educatius es comprometen a:  

 

- Implementar les accions que s’estableixen en aquest  reglament 

en quant a procés formatiu, eleccions, sessions de treball, 

coordinació entre comissions, etc.; 

- Gestionar les autoritzacions de participació i imatge amb les 

famílies dels infants. 

 

 

Article 9: Divulgació del Consell d’Infants 

 

El Comú donarà visibilitat a la feina feta pels infants destacant 

l’experiència de participació així com els efectes d’aquesta feina en 

l’agenda i les decisions comunals, mitjançant els recursos de 

comunicació propis del Comú. 

 

El Comú preveurà una autorització dels menors i els mestres dels drets 

d’imatge. 

 

 



 

 

 

ANNEXOS  

 

Annex 1: composició del consell d’infants curs 2016-2017 

 

 

Centre 

educatiu 
Núm. de classes  

Núm. de 

membres del 

Consell per 

cada classe 

Núm. total de 

membres del 

consell del 

centre 

 

Escola 

andorrana 

Encamp 

 

 
classes de 5è  

classes de 6è 
  

 

Escola 

francesa 

Encamp 

 

 
 classes de CM1  

 classes de CM2 
  

 

Escola 

andorrana 

El Pas de la 

Casa 

 

 
1 classe de 5è  

1 classe de 6è 
  

Escola 

Francesa del  

Pas de la 

Casa 

 

 
  classes de CM1  

  classes de CM2 
  

 

Total de membres del Consell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Annex 2: Calendari de sessions curs 2016-2017 

 

 

 

 

 
Calendari de 

sessions 

Curs 2016-2017 

 

2016 2017 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

10 

 

 

Definició del projecte 

 

X             

 

 

Tallers UNICEF 

introducció a la 

participació als centres 

 

X X            

 

 

Constitució Consell 

d’infants 

 

 X X           

 

Treball de les 

comissions del Consell 

 

   X X X X       

 

 

Retorn sobre les 

propostes 

 

        X X X X X 

 

 

Reunió valorativa  

 

            X 

 

 

 
 


