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Disposicions transitòries
Primera.- Per a l’entrada en vigor d’aquest Tractat i
per possibilitar el desenvolupament tecnològic
requerit d’Iber@, les parts han d’haver aprovat el
reglament de finançament, segons el que disposa
l’article 10 d’aquest Tractat. Amb aquest propòsit la
Secretaria General remet a les parts la proposta de
reglament, a través de l’Assemblea Plenària de la
Conferència de Ministres de Justícia dels Països
Iberoamericans, amb caràcter previ i amb prou
antelació perquè sigui aprovat per consens.
Segona.- En el termini de seixanta dies naturals o
transcorreguts posteriors al dipòsit del tercer
instrument de ratificació d’aquest Tractat, la
Secretaria General d’IberRed ha de presentar la
proposta de manual tècnic d’Iber@ referit en
l’article 7.2.d, inclosa la definició de paràmetres,
especificacions i requisits tècnics i de seguretat,
encriptació i protecció de dades que hagi de complir
Iber@, amb la finalitat de posar-la en coneixement
de les parts d’aquest Tractat.
Tercera.- Per a l’entrada en vigor d’aquest Tractat,
és requisit inexcusable que Iber@ estigui
completament en funcionament i compleixi tots els
paràmetres tècnics referits en l’apartat precedent. En
cas contrari, es posposa l’entrada en vigor d’aquest
Tractat fins que no es compleixin els paràmetres
tècnics. Mitjançant una notificació a les parts, la
dipositària o el dipositari comuniquen el compliment
dels requisits d’aquest Tractat i la nova data de
l’entrada en vigor.
En fe de la qual cosa, els sotasignats, degudament
autoritzats, han signat aquest Tractat. Fet a ______,
el ______, de ______ del ______ en dos exemplars
en espanyol i en portuguès, els textos dels quals són
igualment fefaents.
Parts contractants:
Signatura
Andorra

28/10/2019

Argentina 25/07/2019
Brasil

25/07/2019

Colòmbia 25/07/2019
Espanya

25/07/2019

Paraguai

25/07/2019

Portugal

25/07/2019

Uruguai

25/07/2019

Xile

25/07/2019

Ratificació
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4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.8 Propostes d'acord, propostes de
resolució i mocions
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 11 de
novembre del 2019, ha examinat la Moció demanant
a Govern que encarregui als consells d’administració
d’Andorra Telecom i FEDA l’estudi de l’impacte
econòmic per reduir substancialment les tarifes
d’electricitat amb menor potència i els paquets bàsics
de telefonia i comunicacions i que acordi la seva
rebaixa amb efecte d’1 de gener del 2020, presentada
pels M. I. Srs. Pere López Agràs, Susanna Vela
Palomares i Carles Sánchez Rodríguez, consellers
generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
registrada per escrit de data 8 de novembre del 2019,
i d’acord amb l’article 18.1.d) del Reglament del
Consell General ha acordat admetre-la a tràmit i
ordenar la seva publicació, quedant obert el termini
de presentació d’esmenes previst a l’article 133.3,
(Reg. Núm. 995).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 11 de novembre del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A la Sindicatura
Els sotasignats, consellers generals del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata i, pel que respecta al
Sr. Pere López Agràs, signatari de la pregunta amb
resposta oral registrada amb el núm. 918 i
substanciada en la sessió del Consell General de data
7 de novembre del 2019, d’acord amb el que disposa
l’article 133 del Reglament del Consell General,
presentem la següent moció perquè sigui admesa per
la Sindicatura i segueixi la tramitació segons els
procediments reglamentaris.
Moció
Vist que des de fa temps, els substanciosos beneficis
obtinguts any rere any per les societats FEDA i
Andorra Telecom es destinen de forma íntegra a
finançar els dèficits generats pel Govern, amb
imports que se situen anualment entre els 30 i els 40
milions d’Euros.
Vist que el marc pressupostari 2020-2023 preveu uns
ingressos provinents dels beneficis generats per
FEDA en un 30% i del 100% dels beneficis
d’Andorra Telecom.
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Vist que aquest fet suposa que les tarifes de FEDA i
Andorra Telecom siguin, en realitat, uns impostos
encoberts als ciutadans; uns impostos que penalitzen
de forma substancial a les persones amb menor nivell
d’ingressos, en tractar-se de serveis bàsics i del tot
irrenunciables.
Vist que les despeses familiars s’han incrementat
molt els darrers anys –i de forma destacada les
vinculades a l’habitatge–, generant un perjudici pel
seu benestar.
Vistes les dades Departament d’Estadística,
publicades el proppassat mes d’octubre, relatives al
risc de pobresa i exclusió social de l’any 2018.
Vist, que al nostre entendre, és perfectament
possible baixar les tarifes més bàsiques i packs més
bàsics tot mantenint la viabilitat, una alta
rendibilitat i la política d’inversions de les dos
companyies.
El Consell General adopta el següent
Acord
Es demana al Govern que encarregui als consells
d’administració d’Andorra Telecom i FEDA l’estudi
de l’impacte econòmic per reduir substancialment les
tarifes d’electricitat amb menor potència i els
paquets bàsics de telefonia i comunicacions i que
acordi la seva rebaixa amb efecte d’1 de gener del
2020.
Consell General, 7 de novembre del 2019
Pere López Agràs
Susanna Vela Palomares
Carles Sánchez Rodríguez
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