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Edicte

Edicte

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2021, exercint les atribucions que li confereix l’article
80 del Reglament del Consell General, ha acordat, a
demanda de la M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset,
presidenta de la Comissió Legislativa d’Economia,
prorrogar el termini per a la presentació de l’informe en
relació a la Proposició de llei qualificada de
transparència i accés a la informació pública. El nou
termini finalitza el dia 14 de juny del 2021, a les 17.30h.

La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
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Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.2 Proposicions de llei qualificada
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2021, exercint les atribucions que li confereix l’article
80 del Reglament del Consell General, ha acordat a
demanda de la M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset,
presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata,
prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes a
la Proposició de llei qualificada de protecció de
dades personals. El nou termini finalitza el dia 19 de
maig del 2021, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2021, exercint les atribucions que li confereix l’article 80
del Reglament del Consell General, ha acordat a
demanda del M. I. Sr. Raul Ferré Bonet, president
suplent
del
Grup
Parlamentari
Ciutadans
Compromesos, i de la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez,
presidenta
suplent
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, prorrogar el termini per a la
presentació d’esmenes a la Proposició de llei
qualificada de la persona i de la família. El nou termini
finalitza el dia 27 de maig del 2021, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Disposa
Publicar el criteri del Govern relatiu a la Proposició
de llei qualificada de modificació de la Llei
qualificada del règim electoral i del referèndum.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.

Criteri del Govern relatiu a la
Proposició de llei qualificada de
modificació de la Llei qualificada del
règim electoral i del referèndum
El Govern ha examinat la Proposició de llei
qualificada de modificació de la Llei qualificada del
règim electoral i del referèndum presentada pel Sr.
Carles Enseñat Reig, el Sr. Pere Lopez Agràs, el Sr.
Ferran Costa Marimon i el Sr. Carles Naudi d’Areny
Plandolit
Balsells,
presidents
dels
Grups
Parlamentaris Demòcrata, Socialdemòcrata, Liberal i
de Ciutadans Compromesos, respectivament.
D’acord amb el que disposa l’article 103.2 del
Reglament del Consell General, manifesta el seu
criteri sobre la Proposició de llei esmentada.

Consideracions

La Proposició de llei que se sotmet al criteri del
Govern consta de divuit articles i tres disposicions
finals que tenen per objecte modificar diversos
aspectes de l’articulat vigent de la Llei qualificada del
règim electoral i del referèndum, amb dos objectius
bàsics. El primer s’adreça a reforçar la garantia de
l’autonomia de l’exercici de vot per part de les
persones amb discapacitat, i així donar compliment a
les obligacions contretes pel Principat d’Andorra amb
la signatura i la ratificació del Conveni relatiu als drets
de les persones amb discapacitat, tal ja preveia la
disposició final sisena de la Llei 27/2017, del 30 de
novembre, de mesures urgents per a l’aplicació del
Conveni relatiu als drets de les persones amb
discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del
2006. El segon objectiu té com a finalitat millorar
alguns aspectes dirigits a facilitar el dret al sufragi,
mitjançant diferents mesures.
El Govern considera necessari donar compliment a
l’esperit que emana de la Constitució del Principat
d’Andorra, que estableix l’exigència d’un ampli
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consens en matèria electoral, atès que aquesta
matèria s’ha de regular en virtut d’una norma amb el
rang de llei qualificada. A més, en el cas que ens
ocupa, la majoria absoluta pròpia per aprovar una llei
qualificada encara es reforça, ja que s’ha de computar
alhora entre els consellers generals elegits en la
circumscripció parroquial i entre els consellers
generals elegits en la circumscripció nacional. Es
tracta, per tant, d’assolir un ampli consens polític i
institucional entre el Consell General, que té la
potestat legislativa de modificar la llei, els comuns,
que són les institucions també concernides per aquest
canvi, i el Govern, a través del cap de Govern, que és
l’òrgan que convoca i centralitza els comicis. El
nombre de grups parlamentaris que presenten la
proposició de llei qualificada, i les consultes que ja
s’han fet prop dels comuns, garanteix d’entrada un
ampli consens i la majoria que la Constitució exigeix.

3.7 Consolidació
vigent

L’Executiu recolza, com no pot ser d’altra manera, les
modificacions adreçades a donar compliment al que
preceptua l’article 29 de l’esmentat Conveni de Nova
York, en allò referent a la participació en la vida
política. Concretament, de forma enunciativa i no
exhaustiva, es considera adequat el reconeixement
del dret al sufragi de totes les persones amb
discapacitat; l’accessibilitat de la informació,
propaganda, paperetes i col·legis electorals, i
l’establiment de mecanismes idonis per garantir la
participació de les persones amb discapacitat durant
les jornades electorals.
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Així mateix, es consideren adequades les altres
mesures que es proposen per facilitar el dret al sufragi
en general, com els ajustos referents a la Junta
Electoral; l’ampliació de determinats terminis,
especialment els relatius a l’ús del vot per dipòsit
judicial; l’ampliació de l’exercici del vot per correu,
estenent-lo a tots els casos en què l’elector es trobi
desplaçat a l’estranger; o la inclusió i la regulació del
vot per delegació per facilitar la participació en el
procés electoral de les persones que presenten una
discapacitat o malaltia greu reconeguda o acreditada.
Igualment, el Govern considera oportunes les tres
disposicions finals, referents al desenvolupament
reglamentari, l’encàrrec al Govern per tal que elabori
un projecte de consolidació de la Llei, i l’entrada en
vigor de la norma.
Per tot l’esmentat, el criteri del Govern sobre la
Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei
qualificada del règim electoral i del referèndum és
favorable.
Andorra la Vella, 5 de maig del 2021

de

la

legislació

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2021, ha constatat que dins del termini d’un mes des
de la seva publicació en el Butlletí del Consell
General, establert per l’article 116.6 del Reglament
del Consell General, no han estat formulades
objeccions per part dels consellers generals o dels
grups parlamentaris, havent quedat aprovat el
projecte de consolidació següent:
Llei de text consolidat d’ajuts a l’estudi, del 3 de
maig del 2021
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Llei de text consolidat d’ajuts a
l’estudi, del 3 de maig del 2021
Exposició de motius
La societat andorrana aspira a proporcionar la millor
educació possible a les noves generacions. Una
aspiració que es correspon amb la voluntat col·lectiva
de fer d’Andorra un país pròsper, benestant i
cohesionat, on totes les persones que hi viuen puguin
lliurement desenvolupar la pròpia personalitat,
formar-se com a ciutadans i participar del progrés
col·lectiu.
L’educació fa possible la superació dels condicionants
personals, socials, econòmics i culturals de partida; és
la clau de les oportunitats per superar les desigualtats
i per desvetllar i aprofitar tots els talents de la societat.
Per això el dret de tota persona a l’educació és un dret
que la Constitució d’Andorra reconeix com a
fonamental i que la Llei qualificada d’educació
desenvolupa. Per garantir-lo de manera efectiva i
oferir l’oportunitat de superar els obstacles de tota
mena que puguin menyscabar-lo, els poders públics
s’han dotat d’un sistema d’ajuts a l’estudi que
compensa les desigualtats econòmiques i socials i, en
els nivells d’ensenyament postobligatori, incentiva la
continuïtat dels estudis.
L’any 2002 i l’any 2014, el Govern va fer una reflexió
important per actualitzar les mesures que calia
adoptar per facilitar, en condicions d’equitat, l’accés
als serveis educatius de l’ensenyament dels nivells de
maternal, primera ensenyança, segona ensenyança,

