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2. PROCEDIMENT LEGISLATIU COMÚ 

2.1 Projectes de llei 

Edicte 

La síndica general, d’acord amb les previsions de l’article 90 del Reglament del Consell 

General, 

Dispsoa 

Publicar el criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei del Fòrum Nacional de la 

Joventut d'Andorra. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 

Casa de la Vall, 26 de maig del 2021 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

Criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2014, del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra 

El Govern ha examinat la Proposició de llei del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra 

presentada pels M. I. Srs. Alexandra Codina Tort, consellera general del Grup Parlamentari 

Demòcrata; Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari 

Socialdemòcrata; Ferran Costa Marimon, president del Grup Parlamentari Liberal; Oliver 

Alís Salguero, conseller general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + 

Independents; Carles Naudi d'Areny-Plandolit Balsells, president del Grup Parlamentari 

Ciutadans Compromesos, i Carine Montaner Raynaud, consellera general no adscrita. 

D'acord amb el que disposa l'article 103.2 del Reglament del Consell General, manifesta el 

seu criteri sobre la Proposició de llei esmentada. 

Consideracions 

La Proposició de llei que se sotmet al criteri del Govern consta de dinou articles, dos 

disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dos disposicions finals, que tenen per 

objecte modificar diversos aspectes de l'articulat vigent de la Llei 39/2014, del Fòrum 

Nacional de la Joventut d'Andorra. 

Amb caràcter general, la modificació està orientada a augmentar la participació dels joves 

en el Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra i afavorir l'autonomia d'aquest organisme, 

per obtenir una gestió més eficient i de qualitat i assegurar el correcte funcionament del 

Fòrum i de la seva estratègia envers la joventut del Principat. 

A aquest efecte s'amplien les funcions del Fòrum; s'ajusta la definició de gent jove o joves, 

entenent que són joves els ciutadans d'edats compreses entre els 15 i els 35 anys. D'altra 
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banda, s'adequa el funcionament intern de l'organisme a les noves tecnologies mitjançant 

una plataforma virtual i se'l dota d'una estructura més professionalitzada introduint una 

direcció i un cos tècnic. També s'allarga el mandat de la Taula Permanent de dos a quatre 

anys, de manera que es garanteix el seguiment dels projectes endegats. 

El Govern considera oportunes les modificacions relatives a les funcions del Fòrum i dona 

suport a l'ampliació de l'edat fins als 35 anys, atès que aquesta modificació respon a una 

tendència general de les organitzacions de joventut al món, explicitada en la darrera anàlisi 

de l’European Youth Forum, el Consell d'Europa i les Nacions Unides, i segueix la direcció 

d'altres fòrums de la joventut europeus, com el Consell Nacional de la Joventut d'Irlanda 

(NYCI). 

Altrament, la inclusió dels joves de 15 anys en el Fòrum de la Joventut afavoreix la 

participació activa i directa en la vida pública, d'acord amb el que preveu l'article 28 de la 

Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents. Aquest 

canvi implicarà un canvi en la dotació pressupostària i en el suport logístic per part del 

Govern, que ajudarà a garantir l’autonomia del Fòrum i la correcta implementació de 

l'ampliació de les seves obligacions. 

Així mateix, són adients les modificacions relatives a l'estructura i l’organització del Fòrum, 

atès que la tecnificació i la definició dels rols dels diferents òrgans aporten una estabilitat i 

una capacitat de resposta més grans de l'organisme envers l'Administració pública i la 

ciutadania. A més, en el cas que ens ocupa, l'agilitat i la claredat en els processos interns 

milloren la transparència del Fòrum i ofereixen un sistema de treball més eficient i 

participatiu. 

Es considera igualment necessària la modificació relativa a l'adequació del funcionament 

intern a les noves tecnologies, que, a més a més, es troba en coherència amb la mesura 

núm. 6 de la Proposta d'acord de Joventut, afavoreix la participació i l'accessibilitat a 

l'Assemblea i permet arribar a tots els joves, dins i fora del territori. 

Finalment, el Govern considera oportunes les modificacions que afavoreixen l'autonomia en 

els aspectes de gestió, finançament i interlocució del Fòrum, així com el pas endavant pel 

que fa a la relació amb els organismes internacionals, ja que compleix els criteris d'afiliació 

a l’European Youth Forum i la mesura núm. 69 de la Proposta d'acord de Joventut i apropa 

la legislació andorrana a les recomanacions del Consell d'Europa, sobre ciutadania i 

participació de la gent jove en la vida pública (Rec(2006)14) i sobre l'accés als drets de la 

gent jove (CM/Rec(2016)7). 

Per tot el que s’ha esmentat, el criteri del Govern sobre la Proposició de llei de modificació 

de la Llei 39/2014, del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra, és favorable. 

Andorra la Vella, 25 de maig del 2022 

 

 



Butlletí del Consell General  –  núm. 71/2022  –   26 de maig del 2022 4 

 

Edicte 

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 26 de maig del 2022, exercint les atribucions que li 

confereix l’article 80 del Reglament del Consell General, ha acordat a demanda del  

M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny, conseller general del Grup Parlamentari Terceravia + 

Unió Laurediana + Independents, prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes al 

Projecte de llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i 

agrícola. El nou termini finalitza el dia 17 de juny del 2022, a les 13.30h. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 

Casa de la Vall, 26 de maig del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 
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