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Preguntes que es formulen en relació amb el diagnòstic i la valoració de la
discapacitat
VIST que les persones susceptibles de patir algun tipus de discapacitat poden sol·licitar el
diagnòstic i la valoració oficials de la seva discapacitat per part de la Comissió Nacional de
Valoració (CONAVA), que és l’òrgan nacional de caràcter tècnic i públic encarregat de fer-ho,
Es pregunta:
1.- Quantes són les persones que han sol·licitat i es troben actualment a l'espera de
l’avaluació i valoració, per part de la CONAVA, de la seva eventual discapacitat?
2.- Quina és la mitjana actual del temps que han d'esperar el sol·licitants per tal de poder
ser avaluada i, en el cas que escaigui, reconeguda i valorada la seva discapacitat?
Preguntes que hauran de ser respostes, per escrit, en el termini establert
reglamentàriament.
Consell General, 18 de març del 2022
Judith Salazar Álvarez
Presidenta Suplent
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

4.8 Propostes d'acord, propostes de resolució i mocions
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 21 de març del 2022, ha examinat la
Moció demanant a Govern que retiri el decret que aprova la modificació dels preus
públics de les tarifes als centres sociosanitaris, les quals afectaran als nous usuaris
amb un increment de l’import que hauran de pagar i una potencial disminució de les
prestacions que rebran i que es convoqui una taula de diàleg amb tots els grups
parlamentaris i els agents implicats per debatre sobre el funcionament futur dels
centres sociosanitaris i de l’atenció a domicili per tal de trobar una solució adequada
i consensuada entre totes les parts, presentada pels M. I. Srs. Pere López Agràs, Judith
Salazar Álvarez i Susanna Vela Palomares, consellers generals del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, registrada per escrit de data 18 de març del 2022, 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. 221).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 21 de març del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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A la Sindicatura
Els sotasignats, conselleres i conseller 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. 177-2022 i substanciada en la sessió del Consell General de data
17 de març del 2022, 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 el Govern ha aprovat una modificació dels preus públics per als nous residents a
centres sociosanitaris.
Vist que el Govern considera que els preus fins ara no estaven adaptats a la llei que es va
aprovar l’any 2014 i que aquesta modificació no suposa un increment del cost total sinó de
l’aportació que faran els nous usuaris en detriment de les aportacions efectuades per la
CASS i el Govern.
Vist que tampoc queda clar, ni ha estat explicat, com afectarà el canvi proposat a la qualitat
dels serveis que rebran els usuaris dels centre sociosanitaris.
Vist que la decisió s’ha pres de manera unilateral, sense consultar amb associacions i
entitats de col·lectius directament implicats com ara la Federació Andorrana per persones
amb discapacitat (FAAD) o la federació de la gent gran del Principat d’Andorra ni s’ha
mantingut cap mena de debat públic al respecte d’aquesta modificació que tampoc figurava
ni en els programes electorals, ni en el programa de Govern de la coalició ni en el document
de prioritats H23.
Vist que des del Govern es reconeix que la modificació “no s’ha explicat suficientment bé”
a la roda de premsa efectuada i, davant de la pregunta parlamentària formulada pel grup
parlamentari socialdemòcrata, la ministra d’Afers Socials, Igualtat i Joventut, la Sra. Judith
Pallarés, ofereix ara una compareixença davant la Comissió legislativa d’Afers Socials i
Igualtat o eventuals rondes per les cases pairals, malgrat la decisió ja és vigent.
Vist que el cost mínim s’incrementa en un 83% i que el cost anual es pot veure incrementat
entre els 7.700 i els 8.900 euros.
Vist que aquest molt substancial increment coincideix en un moment en què el cost de
l’habitatge està disparat i en el qual el Govern està anunciant també increments en els preus
d’altres serveis essencials com ara el de l’energia, per exemple.
Vist que la mesura s’aplica a un col·lectiu vulnerable que ha quedat, a més, força afectat
després de patir especialment les conseqüències de dos anys de pandèmia i amb els
consegüents esforços que ha hagut de realitzar.
Vist que, pel que fa a les ajudes a usuaris que no puguin sufragar el cost del servei, a les
quals el Govern remet per argumentar que l’augment del cost no és rellevant, no han patit
cap flexibilització per tal de facilitar el seu accés.
Atès que es una mesura que perjudica a la gent gran que requereixi dels serveis d’un centre
sociosanitari del país, de forma que impacta sobre un col·lectiu essencialment vulnerable
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al qual tenim el deure de protegir en tant que societat que es desenvolupa en el marc
constitucional d'Estat social.
El Consell General adopta el següent:
ACORD
Que es retiri el decret que aprova la modificació dels preus públics de les tarifes als centres
sociosanitaris, les quals afectaran als nous usuaris amb un increment de l’import que hauran
de pagar i una potencial disminució de les en les prestacions que rebran.
Que es convoqui una taula de diàleg amb tots els grups parlamentaris i els agents implicats
per debatre sobre el funcionament futur dels centres sociosanitaris i de l’atenció a domicili
per tal de trobar una solució adequada i consensuada entre totes les parts.
Consell General, 18 de març del 2022
Pere López Agràs
Judith Salazar Álvarez
susanna Vela Palomares
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