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

En quants casos s’ha permès als agents d’autoritats
estrangeres assistir a l’execució de les comissions
rogatòries?

4.4.1 Preguntes

En quants casos les autoritats andorranes han assistit
a comissions rogatòries a l’exterior? I, quines són les
autoritats andorranes que han cobert aquestes
demandes?

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 27 de juliol
del 2017, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades per la M. I. Sra.
Judith Pallarés Cortés, consellera general del Grup
Parlamentari Liberal, per escrit de data 19 de juliol
del 2017, relatives a les actuacions dutes a terme
en matèria de cooperació penal internacional amb
d’altres estats i d’acord amb els articles 18 i 129 del
Reglament del Consell General ha acordat admetreles a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm.
0876).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 27 de juliol del 2017
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

A la Sindicatura
La sotasignada, M.I Judith Pallarés Cortés, consellera
general del Grup Parlamentari Liberal, d’acord amb
el que disposa l’article 129 del capítol 4 del
Reglament del Consell general, sol·licito una
resposta escrita del M.I Govern, en el millor termini
possible, en relació a les actuacions dutes a terme
en matèria de cooperació penal internacional amb
d’altres estats.
Es pregunta:
Quin és el procediment que es duu a terme davant
d’una sol·licitud de comissió rogatòria?
En els darrers 5 anys,
Quin és el total de comissions rogatòries
internacionals rebudes? Quantes s’han adreçat al
ministeri titular de relacions exteriors i quantes
s’han adreçat a les autoritats judicials andorranes?
Del total de comissions rogatòries internacionals
adreçades a les autoritats judicials andorranes:
quantes han estat per via diplomàtica, quantes
directament i quantes mitjançant Interpol?
Del total de les peticions rebudes en tots els supòsits
abans mencionats: quantes de les peticions rebudes
s’han executat, quantes s’han retornat sense
executar-se i quantes hi ha obertes actualment?
Quins han estat els països demandants en tots els
casos i quins eren els delictes investigats i perseguits
per cada estat?

Finalment es pregunta, quantes d’aquestes demandes
afectaven el dret de la intimitat?
Andorra la Vella, 19 de juliol, 2017
Judith Pallarés
Consellera General del Grup parlamentari Liberal

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 27 de juliol
del 2017, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles
Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general
del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 20
de juliol del 2017, relatives a l’aprovació per part de
Govern de les noves tarifes de responsabilitat per
certes determinacions analítiques i d’acord amb els
articles 18 i 129 del Reglament del Consell General
ha acordat admetre-les a tràmit i ordenar la seva
publicació, (Reg. Núm. 0883).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 27 de juliol del 2017
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

A la Sindicatura
El sotasignat, Carles Naudi d’Areny-Plandolit
Balsells, Conseller General del Grup Parlamentari
Liberal, d’acord amb el que disposen els articles 129 i
següents del Reglament del Consell General, formulo
les preguntes següents al M.I. Govern a fi que se'm
contestin de forma escrita en el més breu termini.
El 5 de Juliol, a proposta del ministre de Salut, el M.I
Sr. Carles Álvarez Marfany, el Govern va aprovar les
noves tarifes de responsabilitat per certes
determinacions analítiques. Aquesta mesura revisa i
actualitza la Nomenclatura General i les tarifes de
responsabilitat de la Caixa Andorrana de la
Seguretat Social per a qui el canvi representarà un
estalvi de més de 350.000 euros.
En quin moment es va comunicar als laboratoris
clínics?
Quin va ser el contingut de la comunicació?
Quin marge de temps van tenir els laboratoris per
actualitzar els codis i les tarifes?
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Quantes reunions prèvies es van mantenir amb els
laboratoris i en quins punts no es va arribar a un
acord?
A Casa de la Vall, el 20 de juliol del 2017
Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells
Conseller General

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 27 de juliol
del 2017, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Gerard
Alís Eroles, conseller general del Grup Parlamentari
Mixt, per escrit de data 24 de juliol del 2017,
relatives als reglaments necessaris per a l’aplicació
del Codi de Duana i d’acord amb els articles 18 i
129 del Reglament del Consell General ha acordat
admetre-les a tràmit i ordenar la seva publicació,
(Reg. Núm. 0885).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 27 de juliol del 2017
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Molt il·lustre Senyor,
El sotasignat, Gerard Alís Eroles, conseller general
socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt,
d’acord amb el que disposen els articles 129 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 als
reglaments necessaris per a l’aplicació del Codi de
Duana
MOTIVACIÓ
La Llei 5/2004 del 14 d’abril del Codi de Duana
estableix, en el seu article 14, apartat 4 que “el 20%
de l’import de les sancions per infraccions a les
disposicions legals en matèria tributària duanera
forma part dels drets econòmics de les finances
públiques com a incentiu i complement de
finançament de la jubilació i de millores socials dels
funcionaris de Duana, establint-se per reglament la
seva regulació i condicions d’aplicació”.
En el mateix Codi de Duana, la seva disposició final
segona estipula que “s’encomana al Govern
l’establiment de les disposicions reglamentàries
necessàries per al desenvolupament i l’aplicació del
Codi de Duana, dins un termini màxim de sis mesos
comptadors a partir de la promulgació de la present
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Llei”. Al mateix temps, es disposa que “per a la
redacció dels reglaments previstos en els articles
11.5, 13.2 i 14 el Govern promourà la participació
dels funcionaris de la Duana”.
El dia d’avui, el reglament que ha de desenvolupar
l’article 14 i més específicament el seu apartat 4 no
existeix. Això ha provocat un important conflicte
laboral en el si del cos de duaners, fins i tot amb
recursos davant la justícia.
Vist això, demano el següent:
1.- Com ha complert Govern des de l’any 2004 les
disposicions establertes en l’article 14.4 del Codi de
Duana, en referència al 20% de l’import de les
sancions per infraccions a les disposicions legals en
matèria tributària duanera, tenint en compte que
mai s’ha elaborat el reglament que havia de regularho?
2.- Quant preveu Govern complir la llei i, per tant,
realitzar i aprovar dit reglament?
3.- Com preveu el Govern regular l’aplicació del dret
establert en l’article 14.4 del Codi de Duana, d’ençà
l’any 2004 i fins a la data d’aprovació del reglament
esmentat?
4.- El Govern va tenir en compte el referit article
14.4 del Codi de Duana en el moment d’elaborar la
Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació
i de regulació del pla de pensions de la funció
pública? Si és el cas quina incidència hi ha tingut?
5.- Té calculat Govern quin és el perjudici que es pot
haver generat envers els membres del cos de duaners
el fet de no haver elaborat fins ara aquest reglament?
Si és així, hi ha previsió de buscar una solució per
compensar-lo?
Preguntes que hauran de ser respostes, per escrit, en
el termini establert reglamentàriament.
Consell General, 24 de juliol del 2017
Gerard Alís Eroles
Conseller general socialdemòcrata
del Grup Parlamentari Mixt

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 27 de juliol
del 2017, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa
Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari
Mixt, per escrit de data 25 de juliol del 2017,
relatives al treball social dirigit al col·lectiu
d’infants, joves i adolescents en dificultat i d’acord
amb els articles 18 i 129 del Reglament del Consell
General ha acordat admetre-les a tràmit i ordenar la
seva publicació, (Reg. Núm. 0886).
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Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 27 de juliol del 2017
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Molt Il·lustre Senyor,
La sotasignada, Rosa Gili Casals, consellera general
socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt,
d’acord amb el que disposen els articles 129 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 treball
social dirigit al col·lectiu d’infants, joves i
adolescents en dificultat
Considerant l’augment més que considerable de
famílies amb problemes socials i coneixedors de la
importància d’una intervenció d’ajuda i d’assistència
la més ràpida, precoç i eficient possible,
Es demana a Govern:
1.- Quantes persones es dediquen a l’atenció social
dels infants, adolescents i joves (assistents socials,
psicòlegs, altres) dins del ministeri d’Afers Socials (o
altres)?

9.- A partir de quina edat es té accés al servei de
rehabilitació comunitària d’adolescents? On es
tracten els problemes de drogodependència per a
infants menors d’aquesta edat?
Preguntes que hauran de ser respostes, per escrit, en
el termini establert reglamentàriament.
Consell General, 25 de juliol del 2017
Rosa Gili Casals
Consellera general socialdemòcrata
del Grup Parlamentari Mixt

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 27 de juliol
del 2017, ha examinat la pregunta amb resposta
escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran
Costa Marimon, conseller general del Grup
Parlamentari Liberal, per escrit de data 27 de juliol
del 2017, relativa a la concessió del Túnel
d’Envalira i d’acord amb els articles 18 i 129 del
Reglament del Consell General ha acordat admetrela a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm.
0896).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 27 de juliol del 2017

2.- De quina manera tenen distribuïda la seva feina?
Estan assignats específicament a un centre escolar?
A un Punt Jove o altre punt de trobada amb els
infants, adolescents i joves?

Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

3.- Quants infants, adolescents i joves han estat
atesos durant els anys 2014, 2015, 2016 i el primer
semestre 2017 pels serveis socials del ministeri
(desglossar per edats i períodes)?

El sotasignat, M.I. Ferran Costa Marimon, conseller
general del Grup Parlamentari Liberal, per la present
m’adreço a V.M.I.S., i d’acord amb el que disposa
l’article 129 del capítol 4 del Reglament del Consell
General, sol·licito una resposta escrita del M.I.
Govern en el millor termini, a la pregunta relativa a
la concessió del Túnel d’Envalira.

4.- Quin és el protocol de seguiment que es fa per les
persones que s’han acostat per iniciativa pròpia o
d’altres als serveis socials del ministeri?
5.- S’efectuen reunions periòdiques amb els
responsables dels centres educatius? Amb les
famílies? Amb els infants, adolescents o joves
concernits?
6.- Quines accions d’informació, de detecció i
d’ajuda s’efectuen als centres escolars dels tres
sistemes educatius?
7.- Existeixen protocols d’informació, de detecció i
d’ajuda? Quins són? En què consisteixen?
8.- Hi ha un seguiment de l'absentisme a l'escola dels
menors de 16 anys per part dels serveis socials? Què
es fa en aquests casos d’absentisme? Quins protocols
es segueixen?

A la Sindicatura

Donat que el Túnel d’Envalira ja fa 15 anys que es
va inaugurar, el 26 de setembre de 2002, i tenint en
compte que és l’únic túnel de peatge del país i que
això suposa un greuge comparatiu pels residents i
treballadors del Pas de la Casa respecte a la resta del
país.
Es pregunta
Quin cost suposaria per l’erari públic un “hipotètic”
rescat per part de l’Estat de la concessió del túnel
d’Envalira?
A Casa de la Vall, 27 de juliol del 2017
Ferran Costa Marimon
Conseller General
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5- ALTRA INFORMACIÓ
5.3 Altres
Edicte
Per acord de la Sindicatura de data 27 de juliol del
2017, es procedeix a publicar la convocatòria i els
plecs de bases relatius als Premis d’Innovació
Educativa Principat d’Andorra 2018.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 27 de juliol del 2017
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General
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