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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 la pregunta formulada per la M. I. Sra. Susanna Vela
Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data
30 de març del 2022, relativa al programa de Formació Sociolaboral del Ministeri
d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, i publicades en el Butlletí del Consell General número
44/2022, de l’1 d’abril.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 3 de maig del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat
Pregunta escrita al Govern (Reg. Núm. 260)
Pregunta amb resposta escrita al Govern relativa al Programa de formació
sociolaboral del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, presentada per la
M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata
1. En cas que una persona que ha estat inscrita en el programa no continuï o no pugui
continuar en el programa, quin protocol de control segueix el Ministeri i quin
seguiment es fa de la persona?
El Programa de formació sociolaboral o Programa d’inclusió sociolaboral (en endavant,
“PFSL”), adreçat a col·lectius en risc d’exclusió social, compta amb una referent laboral que
efectua, entre altres tasques, la valoració de l’expedient, la prospecció laboral,
l’acompanyament de la persona i l’assessorament a l’empresa. La referent laboral també
elabora el pla de treball individualitzat i proposa l’arxivament de l’expedient, si escau.
Aquestes tasques es duen a terme conjuntament amb la persona referent del lloc de treball
on s’hagi incorporat el participant del Programa.
En cas que la persona participant del Programa no continuï o no pugui continuar-hi, ja sigui
perquè ha trobat feina en el mercat de treball ordinari o bé per incompliment de la normativa
laboral, i especialment la del lloc de treball que ocupa, es rescindeix el contracte i, en funció
de la causa que ho hagi motivat, el ministeri competent en matèria d’afers socials pot
efectuar-ne el seguiment, amb l’acceptació prèvia de la persona interessada i el compromís
de complir el pla de treball individualitzat. En aquest cas, s’activen els recursos més adients
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a les necessitats de la persona interessada (prestació social, formació laboral i derivació a
serveis específics (Salut Mental, Servei d’Ocupació, etc.).
Si la persona no presenta cap problema addicional que requereixi seguiment, el ministeri
competent en matèria d’afers socials valora els ajustos raonables que es poden portar a
terme a l’entorn laboral, si escau, i arxiva l’expedient.
Andorra la Vella, 28 d’abril del 2022
Judith Pallarés Cortés
Ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat

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, presidenta suplent del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 18 de març del 2022, relatives amb el diagnòstic i la
valoració de la discapacitat, i publicades en el Butlletí del Consell General número
37/2022, del 21 de març.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 3 de maig del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat
Pregunta escrita al Govern (Reg. Núm. 218)
Preguntes amb resposta escrita al Govern relatives al diagnòstic i la valoració de la
discapacitat, presentades per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata
1. Quantes són les persones que han sol·licitat i es troben actualment a l'espera de
l’avaluació i valoració, per part de la CONAVA, de la seva eventual discapacitat?
A 28 d’abril del 2022, hi ha 88 persones que han sol·licitat la valoració del grau de
menyscabament per part de la Conava i que es troben en espera de ser avaluades i
valorades.

