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Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 15 de juny del 2022, ha examinat les preguntes amb
resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud,
consellera general no adscrita, per escrit de data 14 de juny del 2022, relatives a les
denegacions de residència per antecedents penals, expulsions, foragitaments,
denegacions d'accés, 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. 495).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 15 de juny del 2022
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 les denegacions de residència per
antecedents penals, expulsions, foragitaments, denegacions d’accés
Exposició de motius :

Al ple del Consell General del 26 de maig del 2022, vaig entrar al Consell General dues
preguntes amb resposta oral. Ambdues feien referència a diferents aspectes de l’Acord
d’Associació amb la Unió Europea que està negociant el Govern i a la seva afectació en
dos àmbits. Concretament, al sistema fiscal i a la lliure circulació de persones.
Havia preguntat si la Unió Europea acceptaria el fet que Andorra pogués conservar la seva
política d’immigració actual. És a dir, mantenint els filtres com, els antecedents penals i les
seves quotes d’immigració en funció del mercat laboral. Segons Andorra Endavant, exigir
uns antecedents penals nets per residir a Andorra és clau per gaudir d’un alt nivell de
seguretat ciutadana i és una cosa a la qual Andorra no pot renunciar.
A les meves preguntes concretes sobre els antecedents penals, el Sr Cap de Govern va
desviar el tema cap a les quotes d’immigració que no tenen res a veure amb el tema
d’antecedents penals i actuacions de la policia per a la seguretat de l’estat i ordre públic.
Va contestar afirmant que considerava “perillós vincular la lliure circulació de persona amb
seguretat” i que la seguretat del país “depèn de molts paràmetres com ara la proximitat
entre fronteres o disposar d’un cos de policia professional com el nostre”.
Segons els preceptes del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, qualificada
d’immigració, al respecte de Seguretat de l’estat o antecedents penals i ordre públic
d’Andorra, (veure annexos de la present pregunta) es poden denegar perfectament
autoritzacions de residència o la seva renovació per motius de seguretat i ordre públic.
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És evident que la Llei d’immigració relliga clarament la seguretat de l’estat amb mesures
preventives per prevenir l’entrada de persones amb antecedents o que resultin un perill per
la seguretat de l’estat. També preveu mesures de foragitament al moment la qual cosa està
prohibida actualment en el marc de la UE.
Podríem dir que aquestes mesures són clarament incompatibles amb el concepte de la UE
sobre la lliure circulació de persones.
Creure que totes aquestes mesures d’immigració no garanteixen l’alta seguretat del país
seria un error greu al meu entendre.
Per tal de veure l’eficàcia de la nostra política d’immigració
Es pregunta al M. I. Govern:
- Quantes autoritzacions de residència o reagrupaments s’han denegat els darrers 8 anys?
- Quantes DENEGACIONS D’ACCÉS de les previstes específicament a l’article 117 de la
Llei 9/2012 s’han efectuat a les fronteres del Riu Runer i del Pas de la Casa els darrers 8
anys? Quantes per motiu de seguretat de l’estat? Quantes per altres motius previstos per
la llei?
- Quants FORAGITAMENTS dels previstos específicament a l’article 119 de la Llei 9/2012
s’han efectuat de l’interior del país els darrers 8 anys? Quants per motius de seguretat de
l’estat i ordre públic? Quants per altres motius previstos a la llei?
- Quantes expulsions administratives de les previstes específicament a l’article 121 de la
Llei s’han efectuat els darrers 8 anys per motius de seguretat pública i ordre públic?
El 14 de juny del 2022
Carine Montaner Raynaud
Consellera General

Preceptes del Text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, qualificada
d’immigració, al respecte de Seguretat de l’estat
o antecedents penals i ordre públic.

ARTICLE 13. Ja defineix el concepte de la seguretat i l’ordre públic, com un requisit a
complir per poder simplement entrar al país!:
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Criteris de denegació de l’autorització de residència:

Per tant, pot ser denegada una autorització de residència i treball per motius de “seguretat
i ordre públic”, fins i tot, per la seva renovació:

Motius de denegació de renovació;

Article 73, “expedient”, motius per denegar;
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Motius de denegació de regularització; (cas residències caducades, etc)

Article 92. CONCESSIÓ PER REAGRUPAMENT:

Segons el text actual, es poden denegar perfectament autoritzacions de residència o la seva
renovació per motius de seguretat i ordre públic. És evident que el text actual relaciona el
control d’immigració i delinqüència.

El títol deixa clar que es refereix a les situacions d’immigració IRREGULAR, unes
mesures preventives de delinqüència més efectives que tenim.
La primera figura, que es fa a les fronteres:
Article 117. DENEGACIÓ D’ACCÉS:
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A la frontera, en relació amb la policia nacional dels Estats veïns, si es constaten
antecedents es pot denegar l’entrada de la persona.

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 15 de juny del 2022, ha examinat les preguntes amb
resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud,
consellera general no adscrita, per escrit de data 14 de juny del 2022, relatives 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-les a tràmit i ordenar la seva publicació,
(Reg. Núm. 496).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 15 de juny del 2022
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.

