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4. IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 23 de febrer del 2022, 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 18 de febrer
del 2022, relatives a les dades de Salut Mental, 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. 120).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 23 de febrer del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

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 el Govern presenti, per escrit,
les respostes corresponents.
Preguntes que es formulen al Govern en relació a les dades de Salut Mental
Atenent que la pandèmia del SARS-Cov-2 té una incidència clara en la salut mental i que
l’atenció de la mateixa ha de ser una prioritat es formulen les preguntes següents:
1. El nombre de persones ateses per l’Àrea de Salut Mental del SAAS ordenat per grups
d’edat (infants, adolescents i adults) i per tipus de trastorns que van ser ateses els anys
2020 i 2021 (per mesos).
2. El nombre de persones ateses per l’Àrea de Salut Mental del SAAS ordenat per grups
d’edat (infants, adolescents i adults) i per tipus de trastorns que han estat ateses des del
març del 2020 fins a la data d’avui (per mesos)
3. El nombre de temptatives de suïcidi per l’Àrea de Salut Mental del SAAS ordenat per
grups d’edat i per sexe des del gener del 2019 fins a la data d’avui.
4. Amb quines eines i recursos compta l’Àrea de Salut Mental per fer el seguiment de les
temptatives de suïcidi?
Consell General, 18 de febrer del 2022
Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata
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Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 23 de febrer del 2022, ha examinat la pregunta amb
resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 21 de febrer del 2022, relatives al Centre
residencial d'educació intensiva (CREI), i d’acord amb els articles 18 i 130 del Reglament
del Consell General ha acordat admetre-la a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm.
124).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 23 de febrer del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
El sotasignat, Pere López Agràs, president 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 al Govern en relació al Centre residencial d’educació
intensiva (CREI)
1. Quina és exactament la funció d’aquest centre ?
2. Quin és el model de gestió que s’implantarà ?
3. Si s’aposta per un model público-privat, quin control i amb quines eines i recursos es
portarà a terme ?
4. Per què s’ha optat per aquest model ? Per què amb el temps que s’ha tingut, no s’ha
apostat pel model públic amb un equip de professionals propi ?
5. Com s’organitzarà i amb quins recursos -humans, materials, etc. ?
6. Quin serà el perfil de joves i adolescents atesos ? Amb quines conductes, trastorns ?
Quines edats ?
7. Hi haurà menors tutelats ?
8. Hi haurà menors derivats pels tribunals de justícia ?
9. Quina capacitat tindrà (nombre de places) ?
10. Estarà destinat únicament a persones residents a Andorra ?
11. En cas que hi hagi la possibilitat d’acollir persones de fora d’Andorra quins convenis
s’establiran amb altres centres residencials d’educació intensiva ?
12. Hi haurà pisos tutelats i si n’hi ha, a qui es destinaran ?
13. Funcionarà també com a centre de dia ?
14. Quin ha estat el pressupost invertit fins ara ?
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15. Quin cost tindrà de funcionament i quin serà el seu finançament ?
16. Quin seran els preus de les estades i serveis i com es cobriran (CAAS, Govern i famílies) ?
17. Quina informació, i amb quins recursos, es facilitarà als veïns del Centre i com està
previst fer-ne el seguiment ?
Consell General, 21 de febrer del 2022
Pere López Agràs
President i Conseller General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

5. ALTRA INFORMACIÓ
5.1 Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la Cambra
Edicte
La Sindicatura, en la seva reunió del dia 23 de febrer del 2022, ha examinat la Petició de
prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en els
articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, i 59
de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la
salut pública, segons acord del 21 de febrer del 2022 i exercint les competències que li
atribueix el Reglament del Consell General en els articles que es citaran, ha acordat:
1. D’acord amb l’article 18.1.d), admetre a tràmit aquest escrit, sota la qualificació de petició
d’autorització i procedir a la seva tramitació com a tal.
2. D’acord amb l’article 136bis, ordenar la seva publicació i obrir un període per a la
presentació de propostes sobre l’abast i les mesures vigents durant la pròrroga, termini que
finalitza dues hores abans de l’inici de la sessió en què s’hagi de debatre la petició.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 23 de febrer del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Exposició de motius
La Llei 19/2020, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre,
qualificada de seguretat pública i de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, per
preveure mesures obligatòries per protegir la salut pública va regular, entre altres aspectes,
la delegació en favor del Govern perquè pugui aprovar, per motius de salut pública, mesures
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de restricció d’algunes activitats i comportaments de les persones amb aquesta finalitat de
salut pública i sempre que sigui de forma estrictament proporcionada.
Igualment, la Llei també preveu que el Govern, pels mateixos motius, pugui adoptar
mesures preventives i de protecció, que sempre han de ser proporcionals als objectius
buscats.
La cronologia sobre la pròrroga de la facultat del Govern d’establir mesures restrictives o
excepcionals per protegir la salut pública durant la situació de pandèmia causada pel
coronavirus SARS-CoV-2 ha estat la següent:
1. El dia 24 de març del 2021, i a proposta dels ministres de Salut i Justícia i Interior, en
sessió de Govern, es va aprovar sol·licitar formalment al Consell General la primera
pròrroga del termini de dos (2) mesos. El Consell General, en sessió del 8 d’abril del 2021
(Butlletí Oficial del Consell General del 9 d’abril del 2021), va prorrogar la facultat del Govern
d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de
desembre, qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març
de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, per un nou període de dos (2) mesos.
2. El dia 14 de maig del 2021, i a proposta dels ministres de Salut i Justícia i Interior, en
sessió de Govern, es va aprovar sol·licitar formalment al Consell General la segona
pròrroga, en aquest cas per un període d’un (1) mes. El Consell General, en sessió del 10
de juny del 2021 (Butlletí Oficial del Consell General de l’11 de juny del 2021), va prorrogar,
per segona vegada, la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en
els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i 59 de
la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública,
per un nou període d’un (1) mes.
3. El dia 23 de juny del 2021, i novament a proposta dels ministres de Salut i Justícia i
Interior, en sessió de Govern, es va aprovar sol·licitar formalment al Consell General una
nova pròrroga, en aquest cas per un període de dos (2) mesos. El Consell General, en
sessió del 8 de juliol del 2021, va prorrogar, novament, la facultat del Govern d’establir les
restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre,
qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989,
amb la finalitat de protegir la salut pública, per un nou període de dos (2) mesos i, sobre la
base d’aquesta aprovació, el Govern, en la sessió del dia 14 de juliol del 2021, va aprovar
la nova pròrroga fins al 14 de setembre del 2021.
4. El dia 18 d’agost del 2021, i novament a proposta dels ministres de Salut i Justícia i
Interior, en sessió de Govern, es va aprovar sol·licitar formalment al Consell General una
nova pròrroga, en aquest cas per un període de dos (2) mesos. El Consell General, en
sessió del 9 de setembre del 2021, va prorrogar novament la facultat del Govern d’establir
les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre,
qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989,
amb la finalitat de protegir la salut pública, per un nou període de dos (2) mesos i, sobre la
base d’aquesta aprovació, el Govern, en sessió del dia 15 de setembre del 2021, va aprovar
la nova pròrroga fins al 15 de novembre del 2021.
5. El dia 12 d’octubre del 2021, i novament a proposta dels ministres de Salut i Justícia i
Interior, en sessió de Govern, es va aprovar sol·licitar formalment al Consell General una
nova pròrroga, en aquest cas per un període de dos (2) mesos. El Consell General, en
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sessió de l’11 de novembre del 2021, va prorrogar novament la facultat del Govern d’establir
les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre,
qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989,
amb la finalitat de protegir la salut pública, per un nou període de dos (2) mesos i, sobre la
base d’aquesta aprovació, el Govern, en sessió extraordinària del dia 12 de novembre del
2021, va aprovar la nova pròrroga fins al 12 de gener del 2022.
6. Finalment, el dia 1 de desembre del 2021, i novament a proposta dels ministres de Salut
i Justícia i Interior, en sessió de Govern, es va aprovar sol·licitar formalment al Consell
General una nova pròrroga, en aquest cas per un període de dos (2) mesos. El Consell
General, en sessió del 16 de desembre del 2021, va prorrogar novament la facultat del
Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del
6 de desembre, qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de
març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, per un nou període de dos (2)
mesos i, sobre la base d’aquesta aprovació, el Govern, en sessió del dia 5 de gener del
2022, va aprovar la nova pròrroga fins al 12 de març del 2022 en virtut del Decret 6/2022,
del 5 de gener del 2022.
Malgrat que la situació sanitària i epidemiològica evoluciona favorablement, en els mesos
vinents cal seguir disposant de mecanismes que permetin introduir mesures preventives
per minimitzar la transmissió del virus en cas d’aparició de variants que puguin produir una
malaltia més greu o que puguin escapar de la immunitat produïda per les vacunes.
La facultat, però, d’establir mesures preventives i de protecció en el marc de circumstàncies
excepcionals com la generada per la crisi sanitària provocada pel SARS-CoV-2, una vegada
exhaurits els terminis establerts legalment, requereix l’acord favorable del Consell General.
Vistes les sol·licituds de pròrroga d’aquesta facultat formalitzades davant del Consell
General fins avui;
Vistos els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública
i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989;
Per tot el que s’ha exposat, es considera convenient atorgar la pròrroga, per un període de
dos (2) mesos més, dins del límit establert en l’apartat tercer de l’article 4 de la vigent Llei
30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i en l’apartat primer de l’article
59 de la vigent Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, de la facultat del Govern de
mantenir les restriccions amb les mateixes condicions previstes i regulades en els darrers
decrets vigents, o les que s’acordin derivades de l’evolució de les dades epidemiològiques.
Vistes les disposicions esmentades i altres que són aplicables en general,
El Consell General
Acorda
Prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles
4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei
general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, per
un nou període de dos (2) mesos.
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5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 8 de març del 2022, dimarts, 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
del M. I. Sr. Joan Martínez Benazet, ministre de Salut, davant de la Comissió Legislativa de
Sanitat, amb l’ordre del dia següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença del M. I. Sr. Joan Martínez Benazet, ministre de Salut, amb
la finalitat de presentar la Llei de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina i per informar
de la situació actual de la crisi d’emergència sanitària causada per la pandèmica del
SARS-CoV-2.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 21 de febrer del 2022
Meritxell Palmitjavila Naudí
Subsíndica General
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