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1.- INTRODUCCIÓ
El dimecres 21 de març del 2019, a les 9.15h, es va
reunir al Consell General el 17è Consell General dels
Joves, en sessió plenària, i en el decurs d’aquesta
sessió van ser aprovats els següents texts:

2.- PROPOSICIONS DE LLEI
1. Proposició de llei per a la millora
de l’eficiència en la gestió de les línies
d’autobusos públics
Exposició de motius
L’ús del transport públic al nostre país és sovint
conegut per les queixes de molts ciutadans.
El preu és molt elevat i els autobusos no són
puntuals i molts cops no passen. Tampoc accedeixen
a totes les zones, fet que obliga a agafar més d’un
autobús i pagar més d’una tarifa. Hauria d’haver-hi
més línies, un horari més ampli i eficient, afegint
l’ampliació del bus nocturn així com una revisió de
les tarifes.
Totes aquestes qüestions provoquen que la gent agafi
el cotxe en comptes del transport públic ja que és
més còmode, tot i la despesa econòmica que suposa
tenir un o més vehicles, amb la conseqüència de
l’augment del trànsit i tots els problemes que aquest
comporta com l’augment de la probabilitat
d’accidents, la contaminació acústica o la
contaminació, entre d’altres.
Article 1
El Govern conjuntament amb els comuns elaboraran
un Pla per millorar l’eficiència de la xarxa nacional i
parroquial d’autobusos.
Article 2
El Pla per millorar l’eficiència de la xarxa nacional i
parroquial d’autobusos ha de garantir la freqüència
suficient d’autobusos, especialment en hores de
màxima afluència. També ha d’assegurar la
informació de les tarifes i dels trajectes de manera
actualitzada i digital. El Pla per millorar l’eficiència
de la xarxa nacional i parroquial també ha de
preveure mecanismes per fomentar l’ús de vehicles
híbrids o elèctrics.

Article 3
L’accés a la xarxa d’autobusos nacionals i parroquials
serà gratuïta per a tots els usuaris. El cost del servei
serà assumit mitjançant taxa.

2. Proposició de llei en contra de la
discriminació sexual
Exposició de motius
La discriminació per motius d’orientació sexual pot
afectar a persones del teu entorn ja sigui membres de
la teva família, amics o altra gent que fa que no
t'acceptin tal com ets. Això pot arribar a generar
problemes de confiança, acceptació, autoestima i
malestar. Les conseqüències poden arribar a un
extrem com la mort per causa d’assassinat o de
suïcidi de la víctima d'aquest tipus de discriminació.
Per això hem de respectar les preferències de
cadascú i no rebutjar les persones tot i les seves
diferències. Les dades estadístiques demostren que
aquesta problemàtica és ben present.
La Declaració Universal dels Drets Humans
adoptada i proclamada per l'Assemblea General de
les Nacions Unides de 10 de desembre de 1948
preveu el següent:
“Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i
en drets, són dotats de raó i de consciència i han de
comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
(...)
Article 3
Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva
seguretat.”
Tal com preveu l'article 6 de la Constitució del
Principat d’Andorra, “Totes les persones són iguals
davant la llei. Ningú no pot ésser discriminat per raó de
naixement, raça, sexe, origen, religió, opinió, o qualsevol
altra condició personal o social. Els poders públics han de
crear les condicions per tal que la igualtat i la llibertat
dels individus siguin reals i efectives.” Per això
proposem aquesta Llei.
L'any 2014 es va aprovar la Llei qualificada de les
Unions Civils. L'article 1.2 d'aquesta Llei diu que
dues persones del mateix sexe tenen també dret a
casar-se i fundar una família. Aquesta Llei és un pas
important en el sentit de millorar la convivència i el
respecte a la diferència dels éssers humans.
Aquesta Llei preveu campanyes de divulgació a tota
la societat i mecanismes d’acompanyament a les
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persones afectades. També estableix un règim
sancionador.

2050 que recomana que el 80% de l’energia elèctrica
provingui de fons renovables.

Article 1

Andorra ha de ser exemple dels països capdavanters
en la implementació d’energies renovables.

Per millorar la convivència dels ciutadans
s'imparteixen regularment formacions sobre els
temes relacionats amb la discriminació per orientació
sexual en totes les escoles d’Andorra. Alhora, es
garanteixen centres dedicats a donar suport i
acompanyament a les persones afectades.
Article 2
Per visibilitzar el col·lectiu LGTBI+ s’organitzen
campanyes de conscienciació adreçades a la població
en general sensibilitzant especialment el personal de
les administracions públiques.
Article 3
Les infraccions en matèria d’agressió contra la
llibertat sexual es qualifiquen de lleus, greus i molt
greus.

3. Proposició per a la implementació
d'energies renovables als edificis
públics
Exposició de motius
Actualment la majoria dels edificis públics no
disposen d'energies renovables, tot i que s'estan fent
projectes per a millorar-ne algun. Els edificis que no
disposen d'energies renovables contaminen molt
més, ja que utilitzen combustibles fòssils. Els costos
d’extracció, distribució i reciclatge dels residus
generats són molt elevats. Les energies no renovables
contribueixen a la contaminació i a l’escalfament
global del planeta.
Aquesta proposició de llei promou l'ús d'energies
renovables als edificis públics. Amb aquesta
proposició de llei es pretén que els edificis públics
implementin les energies renovables disponibles
(hidràulica, solar, eòlica, geotèrmica, biomassa i
etcètera) per així poder fer que els edificis siguin
autosuficients en quant a l'obtenció de l'energia
necessària i així reduir la contaminació atmosfèrica,
millorar la sostenibilitat del planeta, reduir la
dependència energètica i aprofitar els recursos
propis.
Les energies renovables són molt importants i amb la
seva implementació, podem arribar a reduir la
contaminació considerablement i d'aquesta manera
aconseguir complir l'objectiu de Brussel·les per al

Article 1
El Govern d'Andorra implementa l'ús de les energies
renovables als edificis públics. Tots els edificis
hauran d'utilitzar aquestes energies en un 50%, com
a mínim, en un termini màxim de quatre anys i
superior al 70% en un termini de vuit anys des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei. S’encomana al
Govern una partida pressupostària anual per a la
consecució d’aquests objectius.
Article 2
En la construcció de nous edificis públics es preveu
la implementació de les energies renovables.

4. Proposició de llei per a la
conservació dels boscos andorrans
Exposició de motius
Andorra és coneguda pels seus paisatges naturals. La
societat està molt implicada en la seva conservació i
és per això que és necessari mantenir la massa
forestal existent.
Un país com Andorra es distingeix per tenir una
qualitat de l’aire bona, amb un nivell de 2 sobre 5 en
l’Índex de qualitat de l’aire (IQA), molt millor que la
dels països veïns. Els arbres són els generadors
d’oxigen, s’encarreguen de la regulació de la humitat
ambiental, també de la temperatura i és obligació de
les persones respectar-los i tenir-ne cura.
Per aquest motiu Andorra necessita una llei que
impulsi la conservació de la massa forestal tenint en
compte els aspectes tant de revegetació com de
protecció de riscos així com el de conscienciar a la
població de la importància que té la conservació i
protecció de la massa forestal ja que és de vital
importància per la vida humana.
Article 1
Els comuns valoren l’afectació de la massa forestal en
la construcció d’edificis públics o privats.
Els comuns han de vetllar per la seguretat i la
protecció de les zones boscoses garantint-ne la seva
repoblació i conservació.
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Article 2
En el termini d’un any, els propietaris dels terrenys
que tinguin la voluntat de construir un edifici, xalet,
casa o qualsevol tipus de bé immoble han de garantir
la repoblació dels arbres talats per fer efectiva dita
construcció, segons l’informe d’afectació de la massa
forestal elaborat pel Comú corresponent.
Article 3
L’incompliment d’aquesta llei comportarà una multa
de com a mínim 300 euros per arbre talat. Si es talen
arbres d’espècies autòctones o centenàries la multa
s’incrementarà el doble.
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