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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 8 de juliol 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. Bernadeta Coma González,
consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata,
prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes al
Projecte de llei de les taxes d'intercanvi aplicades a
les operacions de pagament amb targeta. El nou
termini finalitza el dia 15 de setembre del 2021, a les
13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 8 de juliol del 2021

3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.2 Proposicions de llei qualificada
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 8 de juliol 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. Bernadeta Coma González,
consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata,
prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes a
la Proposició de llei qualificada de la persona i de la
família. El nou termini finalitza el dia 16 de setembre
del 2021, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 8 de juliol del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 8 de juliol 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. Alexandra Codina Tort,
consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata,
prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes al
Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2017,
del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el
blanqueig de diners o valors i el finançament del
terrorisme. El nou termini finalitza el dia 15 de
setembre del 2021, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.

4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 8 de juliol del
2021, ha examinat les preguntes amb resposta escrita
del Govern presentades pel M. I. Sr. Pere López
Agràs,
president
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 7 de juliol,
relatives a les variacions del PIB, 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. 731).
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Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.

Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Roser Suñé Pascuet
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Molt Il·lustre Senyora,
El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general i
president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposen els articles 130 i següents
del Reglament del Consell General, formulem les
preguntes següents perquè, en el millor termini, el
Govern presenti, per escrit, la resposta corresponent.
Preguntes que es formulen amb relació a les
variacions del PIB
Vistes
les
diverses
notícies
aparegudes
internacionalment en referència a què la davallada
del PIB d’Andorra es la més elevada d’Europa amb un
12%.
Vist que coneixem que la nostra estadística en el que
refereix al PIB té certes febleses i es possible que fins i
tot amb una estadística més afinada aquesta variació
sigui més rellevant.
Vist què des de fa dècades les elits conservadores
segueixen amb el bloqueig de la diversificació de la
nostra economia.
Vist que l’hivern passat ha estat molt dur
econòmicament arran de la manca de relacions
internacionals per part de Govern, particularment
amb la gestió de la mobilitat a la frontera
hispanoandorrana.
Vist que el decreixement del 2020 va ser d’un 20% i
que el resultat d’aquest any, que s’acumula a
l’anterior, també tindrà un resultat gens positiu.
Es formulen les preguntes següents:
1. Quines son les causes especifiques d’aquesta
davallada del PIB?
2. Quina valoració fa el Govern sobre que la davallada
del PIB d’Andorra sigui la més elevada d’Europa?
3. Quins efectes té sobre aquesta davallada la no
diversificació de la nostra economia?
4. No creuen que portem una dècada de retard en la
diversificació econòmica?
5. Quina valoració fa el Govern sobre el decreixement
acumulat entre l’any 2020 i el del 2021?
Andorra la Vella, 7 de juliol del 2021
Pere López Agràs
President i conseller general
Grup Parlamentari Socialdemòcrata
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5- ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Edicte
El proper dia 12 de juliol del 2021, dilluns, a les
15.30h, se celebrarà a la sala de reunions públiques de
la planta -3 del nou edifici del Consell General, una
sessió informativa pública de la Sra. Marta Fonolleda
Riberaygua, directora de l’Agència de Qualitat de
l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), davant
de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca,
Cultura, Joventut i Esports, amb l’ordre del dia
següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença de la Sra. Marta
Fonolleda Riberaygua, directora de l’Agència de
Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra
(AQUA), per presentar la memòria d’activitats del
2020 de l’AQUA..
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 8 de juliol del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

