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2. PROCEDIMENT LEGISLATIU COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 22 de desembre del 2021, exercint les atribucions
que li confereix l’article 80 del Reglament del Consell General, ha acordat, a demanda de
la M. I. Sra. Núria Rossell Jordana, presidenta de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i
Igualtat, prorrogar el termini per a la presentació de l’informe en relació al Projecte de llei
per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la
no-discriminació entre dones i homes. El nou termini finalitza el dia 24 de gener del 2022,
a les 17.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 22 de desembre del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

4. IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 22 de desembre del 2021, ha examinat les
preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Sánchez
Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17
de desembre del 2021 relatives a les recomanacions del Fons Monetari Internacional
(FMI) respecte l’estadística nacional andorrana, 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. 1170).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 22 de desembre del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Molt Il·lustre Senyora,
El sotasignat, Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell
General, formulo les preguntes següents perquè es respongui pel Govern de forma escrita.
Preguntes que es formulen en relació amb les recomanacions del Fons Monetari
Internacional (FMI) respecte l’estadística nacional andorrana
Vist que durant la sessió de Consell del 5 d’octubre de 2020 s’argumentà que una de les
causes de l’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional (FMI) era la millora de les
estadístiques públiques andorranes.
Vist que aquest l’organisme internacional citat requereix periòdicament de dades
estadístiques sobre Andorra i que li són transmeses.
Es demana:
- Quines són les recomanacions del Fons Monetari Internacional per a Andorra en matèria
estadística?
- Quines són les eines estadístiques o d’assessorament que ha disposat l’FMI per a
l’estadística andorrana?
Andorra la Vella, 17 de desembre del 2021
Carles Sánchez Rodríguez
Conseller General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 22 de desembre del 2021, ha examinat la pregunta
amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud,
consellera general no adscrita, per escrit de data 9 de desembre del 2021 relativa a la
transparència en les ajudes econòmiques atorgades a les federacions i als clubs
esportius, i d’acord amb els articles 18 i 130 del Reglament del Consell General ha acordat
admetre-la a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm. 1178).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 22 de desembre del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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A M. I. Sindicatura,
La sotasignada, M. I. Carine Montaner Raynaud consellera general no adscrita, d’acord
amb el que disposa el capítol IV del reglament del Consell General, formulo la següent
pregunta, perquè sigui resposta pel Govern, de forma escrita.
Pregunta que es formula al Govern relativa a la transparència en les ajudes
econòmiques atorgades a les federacions i als clubs esportius.
Es demana al M. I. Govern,
Si pot informar i justificar totes les ajudes econòmiques atorgades a les federacions i als
clubs esportius l’any 2021?
El 9 de desembre de 2021
Carine Montaner Raynaud
Consellera General

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 22 de desembre del 2021, ha examinat la pregunta
amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud,
consellera general no adscrita, per escrit de data 20 de desembre del 2021 relativa a la
xifra concreta del llindar de sensibilitat dels tests TMA realitzats a Andorra, i d’acord
amb els articles 18 i 130 del Reglament del Consell General ha acordat admetre-la a tràmit
i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm. 1179).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 22 de desembre del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A M. I. Sindicatura,
La sotasignada, M. I. Carine Montaner Raynaud consellera general no adscrita, d’acord
amb el que disposa el capítol IV del reglament del Consell General, formulo la següent
pregunta, perquè sigui resposta pel Govern, de forma escrita.
Pregunta que es formula al Govern relativa a la xifra concreta del llindar de sensibilitat
dels tests TMA realitzats a Andorra.
EXPOSAT
Tenint en compte que el ministre de salut no em contesta a la meva pregunta de manera
concreta pel que fa el llindar de sensibilitat dels tests TMA realitzats a Andorra quan

Butlletí del Consell General – núm. 152/2021 – 22 de desembre del 2021

6

justament demanava precisió, ni durant la sessió del Consell General del dia 9 de desembre
de 2021, ni durant la compareixença de salut del dia 20 de desembre de 2021.
PREGUNTA
Ara torno a formular la pregunta per escrit esperant un resposta concreta del ministeri de
salut pel que fa la xifra relativa al llindar de sensibilitat de les TMA realitzades a Andorra.
Trobo sorprenent que els tres assessors del ministre de Salut presents durant la
compareixença del 20 de desembre de 2021 i el mateix ministre desitgen mantenir secreta
la xifra del llindar de sensibilitat de les TMA. Una informació científica bàsica i clau per
entendre la situació actual tenint en compte que Andorra ocupa els primers llocs del
rànquing mundial de contagi de la Covid en base dels tests Covid.
Pregunto també al M.I Govern si té constància de queixes d’alguns ciutadans confinats que
van tenir tests TMA de Govern positius i tests negatius elaborats per uns laboratoris privats
el mateix dia? Com podria explicar la diferència de resultats entre el TMA oficial i el resultat
dels laboratoris privats ?
El 20 de desembre de 2021
Carine Montaner Raynaud
Consellera General

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 22 de desembre del 2021, ha examinat la pregunta
amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud,
consellera general no adscrita, per escrit de data 20 de desembre del 2021 relativa a les
dades estadístiques del M. I. Govern i de la CASS, i d’acord amb els articles 18 i 130 del
Reglament del Consell General ha acordat admetre-la a tràmit i ordenar la seva publicació,
(Reg. Núm. 1180).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 22 de desembre del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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A M. I. Sindicatura,
La sotasignada, M. I. Carine Montaner Raynaud consellera general no adscrita, d’acord
amb el que disposa el capítol IV del reglament del Consell General, formulo la següent
pregunta, perquè sigui resposta pel Govern, de forma escrita.
Pregunta que es formula al Govern relativa a les dades estadístiques del M.I. Govern
i de la CASS
► Nombre de morts mensuals per franja d’edat de 9 anys l’any 2019, 2020 i 2021 (any
sencer)
Es demana les dades desglossades per causa de mortalitat. (càncer, accidents
cardiovasculars, covid... etc). Insisteixo per tenir totes les dades dels mesos del 2021 tenint
en compte que el M.I Govern té 30 dies hàbils per contestar als consellers i que quan el M.I
Govern contesti per escrit a la present pregunta haurà passat l’any 2021.
► Tenint en compte que durant l’any 2020, l’OMS va alertar Andorra que el recompte dels
morts de la covid s’havia de fer comptant “els morts per culpa de la Covid i “no pas comptant
els morts amb la covid és a dir amb un test positiu a la covid”, Tenint en compte que el
recompte d’Andorra de l’any 2020 no era correcte segons l’OMS, es demana a Govern
si ha pogut rectificar les dades en funció dels criteris de l’OMS ? En cas de resposta
afirmativa indicar en una taula les xifres inicials denunciades per l’OMS i les xifres
mensuals rectificades del 2020.
► Nombre de patologies cardíaques els anys 2019, 2020 i 2021 (any sencer)
desglossades per patologia i per franja d’edat: menors, 18-24 anys, 25-34 anys, 35-44 anys,
45-54anys, 55-64 anys i a partir de 65 anys.
► Nombre de trombosis l’any 2019, 2020 i 2021 (any sencer) desglossades per franja
d’edat: menors, 18-24 anys, 25-34 anys, 35-44 anys, 45-54anys, 55-64 anys i a partir de 65
anys.
► Nombre d’actes de neurologia pels anys 2019, 2020 i 2021(any sencer) desglossats
per patologia.
► Nombre de suïcidis per l’any 2019, 2020 i 2021 (any sencer) per franja d’edat: menors,
18-24 anys, 25-34 anys, 35-44 anys, 45-54anys, 55-64 anys i a partir de 65 anys.
► Nombre d’ingressats mensuals a la UCI els anys 2019, 2020 i 2021 desglossats per
patologia precisant les patologies prèvies a l’ingrés hospitalari i pel 2021 precisar l’estat de
vacunació encara que sigui inferior als 15 dies.
El 20 de desembre de 2021
Carine Montaner Raynaud
Consellera General
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Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 22 de desembre del 2021, ha examinat la pregunta
amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud,
consellera general no adscrita, per escrit de data 9 de desembre del 2021 relativa a la
formació professional impartida al personal del SAAS des del 2019, i d’acord amb els
articles 18 i 130 del Reglament del Consell General ha acordat admetre-la a tràmit i ordenar
la seva publicació, (Reg. Núm. 1184).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 22 de desembre del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A M. I. Sindicatura,
La sotasignada, M. I. Carine Montaner Raynaud consellera general no adscrita, d’acord
amb el que disposa el capítol IV del reglament del Consell General, formulo la següent
pregunta, perquè sigui resposta pel Govern, de forma escrita.
Pregunta que es formula al Govern relativa a la formació professional impartida al
personal del SAAS des del 2019.
Es demana al M.I Govern,
Si pot informar de l’empresa o de les empreses que imparteix(en) formació al personal del
SAAS des del 2019 fins ara :
1) Justificant la tria de l’empresa o de les empreses que imparteix(en) la formació
professional al personal del SAAS des del 2019 fins ara.
2) l’import total pagat per la formació impartida des del 2019 fins ara.
3) el contingut del pla de formació professional segons el tipus de feina del personal del
SAAS des del 2019.
El 9 de desembre de 2021
Carine Montaner Raynaud
Consellera General
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4.8 Propostes d'acord, propostes de resolució i mocions
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 22 de desembre del 2021, exercint les atribucions
que li confereix l'article 80 del Reglament del Consell General, ha acordat a demanda de la
M. I. Sra. Núria Rossell Jordana, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata,
prorrogar el termini per a la presentació d'esmenes a la Proposta d'acord sobre la
informació, els mitjans de comunicació i la publicitat institucional. El nou termini
finalitza el dia 13 de gener del 2022, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 22 de desembre del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

5. ALTRA INFORMACIÓ
5.3 Altres
La Sindicatura, en la seva reunió del dia 22 de desembre del 2021, exercint les
competències que li atribueix el Reglament del Consell General, ha acordat establir el
Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2022.
Els dies festius són:
- GENER
Dia 6 Reis (dijous)
- FEBRER
Dia 28 Carnaval (dilluns)
- MARÇ
Dia 14 Constitució d’Andorra (dilluns)
- ABRIL
Dia 14 Dijous Sant (a partir de les 13.30h de la tarda, dijous)
Dia 15 Divendres Sant (divendres)
Dia 18 Dilluns de Pasqua (dilluns)
- JUNY
Dia 6 Dilluns de Pentecosta (dilluns)
Dia 24 Festa del Poble d’Andorra la Vella (divendres)
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- AGOST
Dia 8 Festa Major d'Andorra la Vella (dilluns)
Dia 15 l’Assumpció (dilluns)
- SETEMBRE
Dia 8 Ntra. Sra. de Meritxell (dijous)
- NOVEMBRE
Dia 1 Tots Sants (dimarts)
- DESEMBRE
Dia 8 Immaculada Concepció (dijous)
Dia 21 Sant Tomàs (dimecres)
Dia 26 Sant Esteve (dilluns)
L’horari de la Secretaria del Consell General, serà de dilluns a dijous, de les 8.30h a les
13.30h i de les 14.30h a les 17.30h, i els divendres de les 8.00h a les 15.00h.
Durant els mesos de febrer i agost, i del 18 al 29 de juliol, que corresponen a les dates fora
dels períodes de sessions, així com els dies 5, 6 i 7 de desembre, serà de les 8.00h a les
15.00h, ininterrompudament.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 22 de desembre del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Butlletí del Consell General
Carrer de la Vall, 9-13 – AD500 Andorra la Vella – Principat d’Andorra – Tel. (376) 877877 – www.consellgeneral.ad
Dipòsit legal: AND.282-2021

