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

Vist l’article 2 de la Carta Social Europea (revisada),
ratificat pel Principat d’Andorra l’any 2004, que es
transcriu a continuació:

4.4.1 Preguntes

Article 2 Dret a unes condicions de treball equitatives

Edicte

Per garantir l’exercici efectiu del dret a unes condicions
de treball equitatives, les Parts es comprometen:

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 15 de juliol del
2020, ha examinat les preguntes amb resposta escrita
del Govern presentades per la M. I. Sra. Judith Salazar
Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de juliol del 2020,
relatives al dret de les persones treballadores,
afectades per la reducció de la jornada laboral
prevista en la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves
mesures excepcionals i urgents per la situació
d’emergència sanitària causada per la pandèmia del
SARS-CoV-2, a meritar les vacances pagades que
corresponguin almenys pel temps efectiu de treball,
és a dir, per la part no reduïda de la seva jornada 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. 515).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 15 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, presidenta
suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposen els articles 130 i següents
del Reglament del Consell General, formulo les
preguntes següents perquè el Govern presenti, per
escrit, les respostes corresponents.
Preguntes que es formulen en relació amb el dret
de les persones treballadores, afectades per la
reducció de la jornada laboral prevista en la Llei
5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures
excepcionals i urgents per la situació d’emergència
sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV2, a meritar les vacances pagades que
corresponguin almenys pel temps efectiu de treball,
és a dir, per la part no reduïda de la seva jornada
Vist l’article 29 de la Constitució del Principat
d’Andorra, que es transcriu a continuació:
Tota persona té dret al treball, a la promoció per mitjà
del treball, a una remuneració que garanteixi al
treballador i a la seva família una existència conforme a
la dignitat humana, així com a la limitació raonable de
la jornada laboral, al repòs setmanal i a les vacances
pagades.

(...)
3. a concedir vacances anuals pagades de quatre
setmanes como a mínim;
(...)
Vist l’article 7 de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de
noves mesures excepcionals i urgents per la situació
d’emergència sanitària causada per la pandèmia del
SARS-CoV-2, que es transcriu a continuació:
Article 7. Objecte
1. Aquesta secció té per objecte regular la suspensió
temporal dels contractes de treball o la reducció de la
jornada laboral que tinguin l’origen en la situació
d’emergència sanitària causada per la pandèmia del
SARS-CoV-2.
2. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per suspensió
temporal del contracte de treball el període temporal
durant el qual la persona assalariada continua d’alta a
l’empresa però veu suspès o reduït el desenvolupament
efectiu de la jornada laboral.
Vist l’article 21.3 de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de
noves mesures excepcionals i urgents per la situació
d’emergència sanitària causada per la pandèmia del
SARS-CoV-2, que es transcriu a continuació:
Article 21. Incompatibilitats i altres vicissituds
(...)
3. Els períodes de suspensió temporal dels contractes de
treball i de reducció de la jornada laboral es tenen en
compte a l’efecte de computar l’antiguitat en l’empresa,
però no computen a l’efecte de generar el dret a les
vacances retribuïdes de la persona assalariada.
Considerats els antecedents de dret que s’acaben
d’exposar, es pregunta,
Quina és la interpretació que fa el Govern respecte
al dret de meritar vacances pagades pel temps
efectivament treballat d’aquells treballadors que es
troben en la situació de reducció de la jornada
laboral regulada en la Llei 5/2020? En cas que el
Govern entengui que com a mínim el temps
efectivament treballat ha de meritar el dret a les
vacances pagades, com interpreta el Govern que
s’han de remunerar aquestes vacances?
Preguntes que hauran de ser respostes, per escrit, en
el termini establert reglamentàriament.
Consell General, 9 de juliol del 2020

Butlletí del Consell General – núm. 55/2020 – Casa de la Vall, 15 de juliol del 2020

9

Judith Salazar Àlvarez
Presidenta Suplent
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

6. En la planificació de la campanya turística nacional
com s’encabeix la campanya realitzada per altres
administracions públiques, com els comuns?

Edicte

7. Quines són les accions programades amb Alemanya
i el Benelux?

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 15 de juliol
del 2020, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades per la M. I. Sra.
Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10
de juliol del 2020, relatives a la planificació de la
campanya turística del Govern i Andorra Turisme
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. 520).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 15 de juliol del 2020

8. Es cercarà alguna iniciativa privada que es pugui
encarregar d’organitzar esdeveniments culturals i
esportius? En cas afirmatiu, quines són?
9. Existeix un pla estratègic pel turisme i el sector
turístic d’Andorra ? Quins àmbits i punts d’actuació
comprèn?
10. En quin estat es troba l’execució del Pla estratègic
del Turisme de compres d’Andorra (PETC) del 2016?
Hi hagut canvis o redefinicions fruit de la crisi del
SARS-CoV-2?
11. De quina manera, quan i a on s’utilitza en la
campanya de promoció el terme "Covid-ready"?
Andorra la Vella, 10 de juliol del 2020

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Molt il·lustre Senyora,
La sotasignada, Susanna Vela Palomares, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposen els articles 130 i següents
del Reglament del Consell General, formulo les
preguntes següents perquè, en el millor termini, el
Govern presenti, per escrit, les respostes
corresponents.
Preguntes que es formulen relatives a la
planificació de la campanya turística del Govern i
Andorra Turisme
Atenent les respostes de la M. I. Sra. Verònica Canals,
ministra de Turisme, el passat 2 de juliol en la sessió
de control al Govern, es formulen les preguntes
següents:
1. Comptem ja amb unes primeres xifres de visitats ?
Unes primeres estimacions ?
2. Quines són les eines que tenim per valorar el
resultat de la campanya de promoció turística
d’aquest estiu?
3. Quines accions dissenyades són fruit de la
participació del ministeri de Cultura i dels agents
culturals privats?
4. En quins mitjans de comunicació, premsa i
audiovisuals, es fa la promoció turística? Quin és el
seu cost classificat per mitjà?
5. Amb quins tours-operadors nacionals
internacionals es treballa i quin és el calendari?

i

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 les preguntes
formulades pels M. I. Srs. Pere López Agràs, Judith
Salazar Álvarez, Jordi Font Mariné, Joaquim Miró
Castillo, Roger Padreny Carmona, Carles Sánchez
Rodríguez i Susanna Vela Palomares, consellers
generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 10 de juny del 2020, relatives als serveis
i treballs contractats al Sr. Antoni García
Fernández per part del Govern, i publicades en el
Butlletí del Consell General número 43/2020, de l’11
de juny.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 10 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Ministeri de Presidència, Economia i
Empresa
Resposta a la pregunta escrita al

