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1.- INTRODUCCIÓ
El dimecres 21 de febrer del 2018 es van reunir les
tres comissions de treball del 16è Consell General
dels Joves i van aprovar les següents proposicions de
llei que es tractaran, en sessió plenària, el proper
dimecres 7 de març.

2.- PROPOSICIONS DE LLEI
1. Proposició de llei qualificada per
permetre la doble nacionalitat
Exposició de motius
Actualment a Andorra no és legal tenir més d’una
nacionalitat. En canvi, als països veïns és legal la
seva adquisició encara que, en alguns casos, amb
algunes restriccions.
Els avantatges de poder tenir la doble nacionalitat
són varis. Primerament, per exemple, hi ha molts
residents que porten els anys suficients vivint a
Andorra per poder ser andorrans i votar i a més “se
senten andorrans”, però tenen una altra nacionalitat
i no la volen perdre. El fet que hi hagi més gent amb
nacionalitat andorrana incrementa la quantitat de
votants, fet que democràticament és molt positiu per
al nostre país.
Un altre dels avantatges de l’adquisició de la doble
nacionalitat és que facilita la mobilitat internacional,
per exemple en el tema d’estudis, treball o viatges.
També es vol reforçar
internacional d’Andorra.

el

reconeixement

Article 1
Es permet la doble nacionalitat amb els països en què
s’estableixi un conveni.
Article 2
Les persones que tinguin la doble nacionalitat només
poden exercir el dret de vot al país de residència.
Article 3
Es prendran les mesures escaients per promocionar la
imatge del país i internacionalitzar Andorra.

2. Proposició de llei per a la creació
d’un centre de prevenció i tractament
de conductes addictives per a menors
Exposició de motius
Al nostre país cada cop hi ha més joves que pateixen
greus conductes addictives, com per exemple, a
l’alcohol, a les drogues, a les noves tecnologies o al
joc. La creació d’un centre a Andorra, facilita la
proximitat dels seus familiars i poder treballar d’una
forma més íntegra i propera per a tots els implicats
(menor i el seu entorn).
Les dades en relació als menors que pateixen
conductes addictives a Andorra han anat
augmentant els darrers anys. Aquestes xifres (en lloc
de disminuir) sembla que van a l’alça, i les famílies
en aquesta situació necessiten una ajuda immediata,
professional i eficaç que els doni seguretat per
intentar superar i portar de la millor forma possible
aquesta difícil situació.
Es poden aprofitar antics edificis en desús com el vell
Hospital de Santa Coloma o residències d’avis que es
troben inutilitzades, llocs grans i avui en dia
desaprofitats per a ubicar aquest centre a Andorra.
En aquest sentit, amb un centre a Andorra és molt
més fàcil seguir l’evolució del menor, no trencar els
lligams familiars facilitant les visites quan convingui i
sense problemes de desplaçament. Els joves
necessiten la seva família i el seu entorn immediat al
seu costat.
Andorra necessita recuperar pel seu futur aquests
joves amb dificultats per ajudar-los a recuperar-se de
les seves addiccions. Aquest centre referent esdevé
un lloc de consulta i de referència per a tots els joves
pel que fa a les addiccions, per prevenir-les i tractarles.
Article 1
El Govern, a través del ministeri encarregat de la
sanitat, promou la creació d’un centre especialitzat
en la prevenció i en el tractament de les conductes
addictives per a menors.
Article 2
Els menors que resideixen en aquest centre
gaudeixen de la cobertura de la Caixa Andorrana de
la Seguretat Social. Els menors sense cobertura social
han de cobrir part de les despeses sanitàries.
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3. Proposició de llei per reduir el
consum de drogues entre els joves
Exposició de motius
Aquesta Proposició de llei té l’objectiu de reduir el
consum de drogues entre els joves del país. Molts
joves consumeixen drogues habitualment i sovint el
lloc per compra-les o vendre-les se situa a l’entorn
dels indrets que freqüenten.
Tot i que l’any 2004 es va aprovar el Pla nacional
contra les drogodependències (PNCD) i des de les
escoles es fan xerrades de prevenció dels hàbits
tòxics, el consum de drogues entre la població jove
continua sent un problema important al Principat.
Aquest fet és un problema greu ja que el consum de
drogues és l’origen de nombrosos problemes de salut.
Principalment, el consum de drogues comporta un
important descens del rendiment escolar i provoca
absentisme, retards injustificats i una important
manca de concentració que poden derivar en
insolència i faltes de respecte envers les persones del
centre escolar. Aquesta situació també pot provocar
problemes socials.
Article 1
El Govern actualitza cada any el Pla nacional contra
les drogodependències (PNCD) tenint en compte
tots els agents socials concernits.
Article 2
S’augmenten les sancions relacionades amb el
consum de drogues el doble de l’establert.

4. Proposició de llei per a la promoció
de l’esport-estudi
Exposició de Motius
A Andorra, hi ha molts alumnes que practiquen
diverses activitats esportives. Si bé és cert, que ja
existeixen plans per ajudar els alumnes que
competeixen en l’àmbit de l’esquí, també és cert que
hi ha alumnes que practiquen altres activitats
esportives d’alt nivell que no poden beneficiar-se
d’aquesta combinació per conciliar els estudis amb la
pràctica esportiva.
Hem de tenir en compte que a mesura que ens fem
més grans els horaris d’entrenament són més tard,
arribem de nit a casa, i a més, hi ha escoles que
imposen fortes càrregues de deures a casa.
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De vegades, la manca d’hores de son, estrès a l’hora
de compaginar activitats esportives i els deures
escolars generen problemes familiars i frustració
entre els adolescents, no donant les mateixes
oportunitats a tots, ja que els que fan esquí sí que
queden alliberats d’algunes hores i setmanes lectives.
Nosaltres creiem que és difícil acontentar tots els
esportistes d’alt nivell, per tant, veiem com a única
solució el fet d’establir dues jornades intensives
obligatòries per a tots els centres de segona
ensenyança del país pels joves esportistes
seleccionats per les federacions esportives. Aquest
fet, ajudaria a conciliar molt millor la vida acadèmica
i esportiva.
Amb aquesta proposició de llei es facilitaria la
pràctica esportiva d’alt nivell entre els joves en edat
escolar i així s’evitaria l’abandó prematur dels estudis
o de l’esport d’alt nivell.
Article 1
El Ministeri competent en l’àmbit d’educació
establirà una jornada intensiva escolar de màxim dos
dies a la setmana per als alumnes designats per les
federacions esportives.
Article 2
S’encomana al Ministeri competent en l’àmbit
d’educació
a
prendre
les
disponibilitats
reglamentàries escaients perquè els alumnes
seleccionats per les federacions esportives no es
vegin perjudicats per la reducció de l’horari escolar.
Article 3
El Ministeri competent en l’àmbit de l’esport
coordinarà, juntament amb les federacions
esportives, que els diferents clubs esportius del país
adaptin els seus horaris d’entrenament a aquest nou
horari.

5. Proposició de llei de l’arribada i
acollida de refugiats per raons
humanitàries
Exposició de motius
Cal legislar l’arribada i acollida de refugiats per raons
humanitàries a Andorra. Les convencions de
Ginebra són l’intent de normalitzar el Dret
internacional humanitari i estan formades per una
sèrie de tractats internacionals adoptats a Ginebra,
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Suïssa, entre 1864 i 1951 amb la finalitat de
minimitzar els efectes de la guerra sobre els soldats i
els civils. Dos protocols més es van afegir i van ser
aprovats al 1977 i al 2005.
La Constitució Andorrana declara en el títol II,
article 6, apartat 1 i 2 que “totes les persones són
iguals davant de la llei. Ningú no pot ésser
discriminat per raó de naixement, raça, sexe, origen,
opinió o qualsevol altra condició personal o social’’.
El dia 21 de desembre de 2017 el Consell General va
admetre a tràmit el Projecte de llei de protecció
temporal i transitòria per raons humanitàries.
Article únic
El Govern ha d’aprovar un Projecte de llei sobre
l’estatut dels refugiats segons la Convenció de
Ginebra de l’any 1951.

6. Proposició de llei per a la igualtat
de gènere
Exposició de motius
Aquesta Proposició de llei pretén donar solució a la
situació de desigualtat de gènere que es viu al nostre
país i té com a principal objectiu conscienciar els
ciutadans de la desigualtat entre dones i homes.

3.- AVÍS
El proper dia 7 de març del 2018, dimecres, a les
15.30h, se celebrarà la sessió plenària del 16è Consell
General dels Joves, amb l'ordre del dia següent:
1. Examen i votació de la Proposició de llei qualificada
per permetre la doble nacionalitat.
2. Examen i votació de la Proposició de llei per a la
creació d’un centre de prevenció i tractament de
conductes addictives per a menors.
3. Examen i votació de la Proposició de llei per reduir
el consum de drogues entre els joves.
4. Examen i votació de la Proposició de llei per a la
promoció de l’esport-estudi.
5. Examen i votació de la Proposició de Llei de
l’arribada i acollida de refugiats per raons humanitàries.
6. Examen i votació de la Proposició de llei per a la
igualtat de gènere.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 22 de febrer del 2018
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Actualment, les dones segueixen sent discriminades
en diferents àmbits, com el laboral, el polític o en la
vida quotidiana.
Des del punt de vista laboral, a mesura que els llocs
de treball guanyen en importància, s’hi troben més
homes que dones.
Article 1
Les dones i els homes tenen els mateixos drets i
deures en tots els àmbits.
Article 2
Totes les institucions públiques del Principat han de
dur a terme accions i campanyes divulgatives,
formatives i de sensibilització per tal d’assolir la
igualtat de gènere.
Article 3
Es crea un règim sancionador que vetlla pel
compliment d’aquesta Llei.
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