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4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN

3. Existeix algun conveni entre la UdA i el SAAS
perquè els estudiants que hagin obtingut el grau
d’infermeria puguin fer pràctiques d’infermer al país?

4.4.1 Preguntes

4. En cas afirmatiu, aquestes pràctiques poden
permetre consolidar una plaça/lloc de treball pel
graduat que les realitza?

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 4 de
setembre del 2019, ha examinat les preguntes amb
resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr.
Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23
d’agost del 2019, relatives al bàtxelor d’infermeria
ofert per la Universitat d’Andorra i d’acord amb els
articles 18 i 130 del Reglament del Consell General
ha acordat admetre-les a tràmit i ordenar la seva
publicació, (Reg. Núm. 726).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 4 de setembre del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
El sotasignat, Roger Padreny Carmona, conseller
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposen els articles 130 i
següents del Reglament del Consell General, formulo
les preguntes següents perquè, en el millor termini, el
Govern presenti, per escrit, les respostes
corresponents.
Preguntes que es formulen en relació al bàtxelor
d’infermeria ofert per la Universitat d’Andorra
Tenim constància que els estudiants de la
Universitat d’Andorra (UdA) que han cursat el
bàtxelor d’infermeria s’estan trobant amb dos
problemes un cop finalitzada la seva formació.
En primer lloc, quan es presenten als edictes per
cobrir places al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
(SAAS), en demanar-los un mínim d’experiència
laboral, tenen grans dificultats per ser seleccionats.
En segon lloc, quan volen accedir a treballar com a
infermer a Espanya, necessiten poder acreditar
crèdits suplementaris. Per això, també se’ls complica
la possibilitat de treballar en aquest país.
Atès l’exposat, es demana:
1. El bàtxelor permet la seva convalidació i
reconeixement directe del títol a l’estranger, en
especial als nostres països veïns (França i Espanya)?
2. En aquells països en els quals no es pugui
convalidar, per quina raó?

5. Existeix algun conveni entre la UdA i una entitat
pública/privada estrangera perquè els graduats
puguin fer pràctiques d’infermers al país?
6. Quina és la quantitat total d’estudiants que han
realitzat el bàtxelor d’infermeria de la UdA, que
actualment estan treballant com a infermers en el
sector sanitari i sociosanitari del país, després d’un
any d’haver acabat els estudis, en el període dels
últims 5 anys?
7. Quina és la ràtio total d’estudiants amb el bàtxelor
d’infermeria de la UdA que està treballant com
infermer en el sector sanitari i sociosanitari després
d’un any d’haver acabat els estudis, en el període
dels últims 5 anys?
8. Té coneixement el Ministeri d’Educació i
Ensenyament Superior d’alguna queixa de cara haver
tingut dificultats en la inserció laboral dels estudiants
d’infermeria de la UdA, a Andorra? I a l’estranger?
9. Té coneixement el Ministeri d’Educació i
Ensenyament Superior d’algun canvi normatiu a
Espanya que perjudiqui la inserció laboral dels
estudiants d’infermeria de la UdA, en aquest país?
10. Quants estudiants que hagin obtingut el títol de
bàtxelor d’infermeria de la UdA, han passat els
edictes publicats al BOPA l’any 2019 referents a les
places d’infermer ofertes?
Preguntes que hauran de ser respostes, per escrit, en
el termini establert reglamentàriament.
Andorra la Vella, 23 d’agost del 2019
Roger Padreny Carmona
Conseller general
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 4 de
setembre del 2019, ha examinat les preguntes amb
resposta escrita del Govern presentades pels M. I.
Srs. Jordi Font Mariné, Rosa Gili Casals, Pere López
Agràs, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny
Carmona, Judith Salazar Álvarez i Susanna Vela
Palomares, consellers generals del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de setembre del
2019, relatives a la situació del secretari d’Estat
d’Economia, Salustià Chato i d’acord amb els
articles 18 i 130 del Reglament del Consell General
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ha acordat admetre-les a tràmit i ordenar la seva
publicació, (Reg. Núm. 749).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 4 de setembre del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
Els sotasignats, consellers generals del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que
disposen els articles 130 i següents del Reglament del
Consell General, formulo les preguntes següents
perquè, en el millor termini, el Govern presenti, per
escrit, les respostes corresponents.
Preguntes que es formulen en relació a la situació
del Secretari d’Estat d’Economia, Salustià Chato
En declaracions davant la premsa el passat dilluns, 2
de setembre, el Cap de Govern va fer algunes
consideracions en relació al cas del secretari d’Estat
d’Economia, Salustià Chato. Aquestes afirmacions
ens han generat diferents dubtes que, pensem,
mereixen ser precisats i aclarits.
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9. Totes les altres activitats professionals
remunerades, que no siguin d’àrbitre i que ostentava
el senyor Salustià Chato, van ser cotitzades a la
CASS (delegat de camp, formador,...)?
10. A quina autorització es refereix el Cap de
Govern en les seves declaracions del dilluns 2 de
setembre? En quina disposició legal es troba regulada
aquesta?
11. Existeix
algun
sistema
d’autoritzacions
discrecionals per permetre que alguns funcionaris
puguin fer activitats professionals? Si és així, quantes
han estat acceptades? Quantes refusades? Per quines
raons? En quins àmbits?
Preguntes que hauran de ser respostes, per escrit, en
el termini establert reglamentàriament.
Andorra la Vella, 3 de setembre del 2019
Jordi Font Mariné
Rosa Gili Casals
Pere López Agràs
Joaquim Miró Castillo
Roger Padreny Carmona
Judith Salazar Álvarez
Susanna Vela Palomares

Atès l’exposat, es demana:
1. Què entén el Govern per una activitat pública i
notòria? El fet que, segons el Govern, l’activitat fos
pública i notòria és un element exonerador de
responsabilitat?
2. Quin és el termini raonable perquè una activitat
pública i notòria sigui acceptada, validada i
exonerada de responsabilitats per l’executiu, encara
que aquesta contravingui les disposicions d’una Llei?
3. Amb aquest cas, per què el Govern no va actuar
tal com especifica l’article 61 de la llei vigent, en el
moment dels fets?
4. Ens pot explicar el Govern per quina raó es va
eximir de cotització a la CASS, temporalment, els
àrbitres esportius?
5. Quina consideració especial tenen els àrbitres que
no tingui cap més activitat amb retribució?
6. Per quina raó no s’ha regulat encara, quatre anys
després, aquesta qüestió?
7. Què passaria en el cas que un àrbitre es lesioni,
mentre exerceix les seves tasques? Qui pagaria la
baixa laboral, les despeses mèdiques, d’hospitalització
i el complement del 100% del salari?
8. Hi ha altres casos d’activitats econòmiques en els
quals les persones que les efectuen no estan
assegurades a la CASS? Quins són, si és que
existeixen?

4.4.2 Respostes escrites
Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar la resposta del Govern a les preguntes
formulades per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez,
consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de juny del
2019, relatives a les requalificacions de la graella
salarial realitzades pel Ministeri de Funció Pública
i aprovades per Govern, i publicades en el Butlletí
del Consell General número 40/2019, de data 5 de
juny.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 3 de setembre del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

