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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.2 Proposicions de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 4 de juny del
2021, exercint les atribucions que li confereix
l’article 80 del Reglament del Consell General, ha
acordat a demanda del M. I. Sr. Jordi Font Mariné,
conseller
general
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, prorrogar el termini per a la
presentació d’esmenes a la Proposició de llei de
seguretat privada. El nou termini finalitza el dia 28
de juny del 2021, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 4 de juny del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Preguntes que es formulen en relació a la situació
de l’atenció domiciliària
Vist que l’experiència viscuda en el darrer any fruit
de la pandèmia provocada pel virus SARS-CoV-2 ha
qüestionat el model de concentració en residències
gerontològiques i afavorit l’escenari per a l’atenció
domiciliària.
Vist que aquest afavoriment indica que el sector pot
créixer notablement en els propers anys.
Vist que la mateixa modalitat d’atenció domiciliària
ja estava en marxa amb una demanda creixent i que
aquesta ha experimentat un increment important
per la pandèmia.
Es demana:
- Quin és el pressupost específic del Servei d’Atenció
Domiciliària (SAD) per aquest 2021?
- Amb quina plantilla compta el SAD actualment?
(nombre de treballadors, cuidadors, acompanyants,
etc.)
- De quins requisits en matèria de titulació, formació
i/o experiència han de gaudir els diferents
treballadors del SAD?

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

- Quin és el nombre d’hores mensuals que està duent
a terme aquest servei? (mitjanes de 2020 i del 2021
fins a al data)

4.4.1 Preguntes

- Quantes persones han estat ateses i d’aquestes
quantes paguen el preu íntegre del servei i quantes
reben la cobertura total del preu?

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 4 de juny 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 4 de juny,
relatives a la situació de l'atenció domiciliària, 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. 579).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.

- Ha contractat el ministeri serveis d’atenció
domiciliària privats per cobrir les necessitats de
servei?
- Sent així, quina ha estat la modalitat de
contractació?
- Quins han estat els criteris de contractació?
- Quantes hores s’han contractat a empreses
privades des que el ministeri gestiona el SAD i a
quines empreses? (Indicar hores contractades a cada
empresa)
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- Quines empreses u organismes té coneixement el
ministeri que ofereixen aquest servei a Andorra?

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

- Té coneixement el ministeri d’altres agents privats
que exerceixin aquesta activitat?

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.

- Com es regula l’activitat de les empreses que
ofereixen aquest servei?
- Com es regula la concertació entre sector públic i
sector privat en aquesta matèria?
- Com es regula l’activitat de particulars que
ofereixin aquest servei?
- Ha detectat el ministeri intrusisme o mala praxi en
aquesta activitat?
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- Quins són els mecanismes del ministeri per
intervenir en els casos d’intrusisme o de mala praxi
en el sector?
Andorra la Vella, 4 de juny del 2021
Carles Sánchez Rodríguez
Conseller General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

5- ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 18 de juny del 2021, divendres, a les
12.00h, se celebrarà a la sala de reunions públiques
de la planta -3 del nou edifici del Consell General,
una sessió informativa pública del M. I. Sr. Jordi
Gallardo Fernàndez, ministre de Presidència,
Economia i Empresa, davant de la Comissió
Legislativa d’Economia, amb l’ordre del dia següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença, a iniciativa pròpia,
del ministre de Presidència, Economia i Empresa,
Jordi Gallardo Fernàndez, per informar de la
simplificació de tràmits d’empresa i altres temes.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 3 de juny del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Avís
El proper dia 10 de juny del 2021, dijous, a les
11.00h, se celebrarà a la sala de reunions públiques
de la planta -3 del nou edifici del Consell General,
una sessió informativa pública del M. I. Sr. Èric Jover
Comas, ministre de Finances i Portaveu, davant de
la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost, amb
l’ordre del dia següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença del M. I. Sr. Èric
Jover Comas, ministre de Finances i Portaveu, per
presentar l’actualització del Pla d’equilibri financer
causat per les conseqüències de l’emergència
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 4 de juny del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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