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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.2 Proposicions de llei
Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar el criteri del Govern relatiu a la Proposició
de llei de modificació de la Llei 9/2016, del 28 de
juny, de creació de l’Agència de Qualitat de
l’Ensenyament Superior d’Andorra.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 14 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Criteri del Govern relatiu a la
Proposició de modificació de la Llei
9/2016, del 28 de juny, de creació de
l’Agència
de
Qualitat
de
l’Ensenyament Superior d’Andorra
(AQUA)
El Govern ha examinat la Proposició de modificació
de la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de
l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior
d’Andorra (AQUA) presentada pels M. I. Srs. Carles
Enseñat Reig, president del Grup Parlamentari
Demòcrata; Ferran Costa Marimon, president del
Grup Parlamentari Liberal, i Raúl Ferré Bonet,
president suplent del Grup Parlamentari Ciutadans
Compromesos.
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 modificació de la Llei 9/2016 que se
sotmet al criteri del Govern consta de setze articles,
que modifiquen els articles 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16 i n’afegeixen set de nous (concretament: 4 bis, 6
bis, 9 bis, 10 bis, 11 bis, 11 ter i 17), i de tres
disposicions finals: la primera encomana al Govern la
publicació del text consolidat de la Llei de l’Agència
de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, la
segona encomana al Govern el desplegament
reglamentari de la norma i la tercera estableix la data
de l’entrada en vigor de la Llei.
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L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior
d’Andorra va ser creada pel Govern el 22 de
novembre del 2006, mitjançant el Decret d’aprovació
del Reglament pel qual es regula la creació i el
funcionament de l’Agència de Qualitat de
l’Ensenyament Superior d’Andorra, modificat pel
Decret del 14 de juliol del 2009.
L’any 2016 el Consell General va aprovar la Llei
9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de
Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra
(AQUA), a fi d’assegurar la independència, la
transparència i la professionalitat i possibilitar el
reconeixement internacional de l’AQUA.
En els darrers anys hi ha hagut un augment
significatiu de les demandes d’aprovació i renovació
dels plans d’estudi estatals i es preveu que aquesta
tendència continuï.
Això fa necessari adequar el funcionament de
l’AQUA per dotar-la de les eines necessàries per
donar una resposta adequada a aquest increment en
la demanda i garantir el compliment dels estàndards
de qualitat europeus (Standards and guidelines for
quality assurance in the European Higher Education Area
–ESG–), sense descuidar l’estabilitat pressupostària i
la sostenibilitat de les finances públiques. A aquest
efecte, la Proposició de modificació de la Llei permet
a l’AQUA crear taxes o preus públics per tal d’obtenir
noves fonts de finançament.
Altres aspectes que tracta la Proposició de
modificació de la Llei són:
- La incorporació de definicions clau en els
processos de garantia de la qualitat, com són:
avaluació, acreditació i certificació.
- La millora de la descripció de la naturalesa del
Comitè Director, com a òrgan col·legiat de
l’AQUA. Es concreten aspectes vinculats a l’elecció
dels membres i al funcionament i s’hi incorporen
funcions no descrites en la normativa anterior.
- La creació de la Comissió d’Avaluacions, com a
estructura que permet emetre i signar els informes
d’avaluació que elabora l’Agència. Aquesta
Comissió representa un pas més en la formalització
de la independència i l’autonomia de l’AQUA,
seguint l’ESG 3.3.
- La creació de la Comissió d’Apel·lacions, com a
estructura que permet resoldre els recursos
interposats contra els resultats de les avaluacions de
l’AQUA. La incorporació d’aquest aspecte és
essencial per dotar el procés d’avaluació de totes les
garanties.
Totes aquestes modificacions possibiliten l’obtenció
de recursos financers; donen garanties als processos
d’avaluació i acreditació de l’Agència de Qualitat de
l’Ensenyament Superior; faciliten el compliment dels
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estàndards de qualitat europeus (Standards and
guidelines for quality assurance in the European Higher
Education Area –ESG–) aprovats a la Conferència de
ministres d’Educació celebrada els dies 14 i 15 de maig
del 2015 a Erevan (Armènia), que estableixen un
marc comú per als sistemes d’assegurament de la
qualitat en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior,
i milloren el posicionament d’Andorra en el marc
internacional.

64.2 de la Constitució i 90 del Reglament del Consell
General, ordenar la seva publicació al Butlletí del
Consell General, als efectes previstos en l’article 25.2
de la Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat
en matèria de tractats.

Per tot el que s’ha exposat, el criteri del Govern
respecte a la Proposició de modificació de la Llei
9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de
Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra
(AQUA) és favorable.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.

3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.2 Proposicions de llei qualificada
Edicte
La síndica general, vist l’acord de la Junta de
Presidents de Grup Parlamentari del dia 8 de gener
del 20209, determinant la comissió competent per
trametre la Proposició de llei qualificada de
modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre,
qualificada de seguretat pública,
Disposa
D’acord amb el que preveu l’article 45 del Reglament
del Consell General, trametre l’esmentada Proposició
de llei, així com les esmenes a l’articulat que han estat
presentades a la Comissió Legislativa de Justícia,
Interior i Afers Institucionals.
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

3.6 Tractats internacionals
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 15 de juliol del
2020, ha examinat el document que li ha tramès el
M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 10 de juliol
del 2020, sota el títol Publicació de les modificacions
de l’annex 1 del Conveni sobre la prohibició del
desenvolupament, la producció, l'emmagatzematge i
la utilització d'armes químiques i sobre la seva
destrucció, fet a Ginebra el 3 de setembre de 1992 i,
exercint les competències que li atribueix el Reglament
del Consell General, ha acordat d’acord amb l’article

Els escrits d’oposició que eventualment puguin
presentar-se, dins el termini de quinze dies d’aquesta
publicació, tindran la consideració d’esmenes a la
totalitat de devolució.

Casa de la Vall, 15 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Publicació de les modificacions de l’annex 1
del Conveni sobre la prohibició del

desenvolupament,
la
producció,
l'emmagatzematge i la utilització
d'armes químiques i sobre la seva
destrucció, fet a Ginebra el 3 de setembre
de 1992

Atès el Conveni sobre la prohibició del
desenvolupament, la producció, l’emmagatzematge i
la utilització d’armes químiques i sobre la seva
destrucció fet a Ginebra el 3 de setembre de 1992;
Atès que el Conveni és vigent a Andorra des del 29
de març del 2003;
Atès que el Conveni preveu a l’article XV apartat 5
lletra g) que les modificacions dels annexos entrin en
vigor per a tots els Estats Part, 180 dies després de la
seva aprovació per part del Director General;
Atès que el Secretariat tècnic de l’Organització per a
la prohibició de les armes químiques va comunicar als
Estats Part al Conveni l’entrada en vigor el 7 de juny
del 2020 de les modificacions de l’annex 1 del
Conveni sobre la prohibició del desenvolupament, la
producció, l’emmagatzematge i la utilització d’armes
químiques i sobre la seva destrucció;
Atès que el Govern, en la sessió del 8 de juliol del
2020, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 25 de la Llei
qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en
matèria de Tractats, del 19 de desembre de 1996 va
aprovar l’acceptació de les modificacions de l’annex 1
del Conveni sobre la prohibició del desenvolupament,
la producció, l’emmagatzematge i la utilització
d’armes químiques i sobre la seva destrucció fet a
Ginebra el 3 de setembre de 1992;
Atès que, d’acord amb l’apartat 2 del mateix article
25 de la Llei qualificada reguladora de l’activitat de

