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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 16 de juny 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. Bernadeta Coma González,
consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata
i del M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, prorrogar el termini
per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de
les taxes d'intercanvi aplicades a les operacions de
pagament amb targeta. El nou termini finalitza el dia
8 de juliol del 2021, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 16 de juny del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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2.2 Proposicions de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 16 de juny del
2021, ha examinat el document que li han tramès els
M. I. Srs. Ferran Costa Marimon, president del Grup
Parlamentari Liberal i la M. I. Sra. Alexandra Codina
Tort, consellera general del Grup Parlamentari
Demòcrata, registrat en data 8 de juny del 2021, sota
el títol Proposició de llei de taxes de l'Agència de
Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra, 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 Proposició de llei.
2- D’acord amb l’article 103.2, ordenar la seva
publicació, i remetre-la al Govern perquè, en el
termini de quinze dies, manifesti el seu criteri. El
Govern haurà d’evacuar el seu informe per tot el dia
8 de juliol del 2021, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 16 de juny del 2021

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 16 de juny 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. Bernadeta Coma González,
consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata
i del M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, prorrogar el termini
per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de
modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de
prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o
valors i el finançament del terrorisme. El nou
termini finalitza el dia 8 de juliol del 2021, a les
13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 16 de juny del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Proposició de llei de taxes de l’Agència
de Qualitat de l’Ensenyament
Superior d’Andorra
Exposició de motius
La llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència
de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, en
endavant AQUA, concretament a l’article 2, defineix
l’Agència com una institució de dret públic que ajusta
la seva activitat al dret administratiu, essent la seva
funció més rellevant la d’avaluar, acreditar i certificar
la qualitat de l’ensenyament superior que s’imparteix
a Andorra.
L’AQUA es finança essencialment a través del
pressupost del Consell General, si bé, l’article 6 de la
predita llei l’habilita per a que pugui cercar noves
fonts de finançament a través de la percepció de
recursos econòmics facilitats pels organismes avaluats
o assessorats en funció de les tasques desenvolupades.
En aquest sentit, i amb l’ànim de dotar a l’AQUA
d’una nova font de recursos que permeti un millor
desenvolupament de les funcions que té atribuïdes,
així com d’ajustar-se als criteris de sostenibilitat de les
finances públiques i d’estabilitat pressupostària, la
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modificació de la llei 9/2016, de creació de l’Agència
de Qualitat de l’ensenyament Superior d’Andorra
(AQUA) aprovada mitjançant la Llei 14/2020, de 12
de novembre, va preveure la creació de taxes per
gravar la prestació dels serveis que realitza l’AQUA.
El desplegament legislatiu de les taxes es realitza en
un text independent, doncs en suposar la creació d’un
nou Tribut.
En seguiment de l’exposat es proposa l’adopció de la
següent llei.

Llei de taxes de l’Agència de Qualitat
de l’Ensenyament Superior d’Andorra
Article 1
Es creen les taxes pels serveis prestats per l’AQUA,
tal com recull l’article 6 i 6 bis de la Llei 9/2016, del
28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de
l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA)
modificada per la Llei 14/2020, de 12 de novembre,
que es regeixen per aquesta Llei i per les disposicions
reglamentàries que siguin necessàries pel
desplegament d’aquesta Llei
Article 2. Gestió
Correspon a l’AQUA la gestió i cobrament de les
taxes regulades en aquesta llei.
Article 3. Fet Generador
Constitueixen fets generadors de les taxes regulades
en aquesta llei l’avaluació i acreditació de la qualitat
de l’ensenyament superior que s’imparteix o es pretén
impartir a Andorra.
Article 4. Obligat al pagament de la taxa
L’obligat al pagament de la taxa és la persona física o
jurídica, nacional o estrangera, que sol·licita qualsevol
dels serveis prestats per l’AQUA d’un fet generador.
Article 5. Meritació i pagament
1. La taxa es merita en el moment en que s’accepta la
sol·licitud del servei constitutiu del fet generador.
2. L’obligat al pagament de la taxa ha d’abonar el seu
import pels mitjans que indiqui l’AQUA quan se li
notifiqui el document que acredita l’acceptació de la
sol·licitud del servei o prestació de l’AQUA.
3. L’AQUA no cursarà la sol·licitud fins que s’hagi
procedit a l’abonament de la taxa meritada.
4. Si transcorreguts 3 mesos des de la notificació de
l’acceptació de la sol·licitud formulada, l’obligat al
pagament de la taxa no l’ha satisfet, s’entén que
desisteix
de la seva sol·licitud quedant

automàticament arxivada. En aquest supòsit,
l’AQUA procedeix a l’anul·lació de la taxa meritada.
Article 6. Taxes
1. Les taxes pels serveis d’avaluació i acreditació
prestat per l’AQUA són les següents:
a) Avaluació i acreditació dels ensenyaments:
• Avaluació i acreditació per a l’aprovació d’un pla
d’estudis: 2500 € (inclou la primera modificació
substancial del pla d’estudis).
• Avaluació i acreditació per a la renovació d’un pla
d’estudis: 1500 € (inclou la primera modificació
substancial del pla d’estudis).
• Avaluació i acreditació de la modificació
substancial d’un pla d’estudis existent: 300 €.
Article 7. Retorn de les taxes
Les taxes pagades es retornen d’ofici o a instància de
part a l’obligat tributari si el servei no es presta per
causa imputable a l’AQUA.

Disposició addicional

La llei del pressupost general pot actualitzar i
desglossar els conceptes de les taxes de l’AQUA
fixades per aquesta llei, així com adequar el seu import
a cada servei concret.

Disposició transitòria

Les presents taxes són d’aplicació a les sol·licituds de
serveis de l’AQUA que siguin acceptades a partir de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició final primera

El Govern establirà les disposicions reglamentàries
que siguin necessàries pel desplegament d’aquesta
Llei.

Disposició final segona

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva
publicació.

3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.6 Tractats internacionals
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 16 de març
del 2021, ha examinat el document que li ha tramès
el M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 14 de
juny del 2021, sota el títol Publicació de l’aprovació
de l’admissió de la República del Salvador com a
estat membre de la Conferència de la Haia de Dret
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Internacional Privat i, exercint les competències que
li atribueix el Reglament del Consell General, ha
acordat d’acord amb l’article 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.
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.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 16 de juny del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Publicació de l’aprovació de l’admissió
de la República del Salvador com a
estat membre de la Conferència de la
Haia de Dret Internacional Privat
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4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.2 Respostes escrites
Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar la resposta del Govern a les preguntes
formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares,
consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 30 d’abril del
2021, relatives al darrer procés de selecció
d'ensenyants
del
Ministeri d'Educació
i
Ensenyament Superior, i publicades en el Butlletí del
Consell General número 46/2021, del 3 de maig.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 15 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Atès que l’11 de juny del 2015 el Principat d’Andorra
va esdevenir membre de la Conferència de la Haia de
Dret Internacional Privat;

Ministeri d’Educació i Ensenyament
Superior

Atès que, segons l’article 2 de l’Estatut de la
Conferència de la Haia de Dret Internacional Privat,
els estats membres han de decidir l’admissió d’un nou
estat membre en un termini de sis mesos;

Pregunta escrita al Govern
(Reg. núm. 421 )

Atès que el secretari general de la Conferència de la
Haia va enviar una carta amb data de 3 de març del
2021 en què comunicava l’obertura del període de
votació de sis mesos per admetre la República del
Salvador com a estat membre;
Vist que, 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, el
Govern, en la sessió del 9 de juny del 2021, ha acordat
aprovar l’admissió de la República del Salvador com a
estat membre de la Conferència de la Haia de Dret
Internacional Privat;
Vist que, d’acord amb l’apartat 2 del mateix article 25,
el Govern ho ha comunicat als coprínceps i al Consell
General;
Es fa pública l’aprovació de l’admissió de la República
del Salvador com a estat membre de la Conferència
de la Haia de Dret Internacional Privat.

Pregunta escrita al Govern relativa al darrer procés
de selecció d’ensenyants del Ministeri d’Educació i
Ensenyament Superior (registre d’entrada número
421), formulada per la M. I. Sra. Susanna Vela
Palomares, consellera general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata
Es demana:
Vistes les informacions aparegudes als mitjans de
comunicació i les declaracions de la Ministra
d’Educació i Ensenyament Superior respecte al
darrer procés de selecció d’ensenyants, es
formulen les preguntes següents:
1. Quines places estaven convocades i quines han
estat les afectades per l’error en el procés de
selecció?
El 13 de gener del 2021, el Ministeri d’Educació i
Ensenyament Superior publica el procés selectiu
d’ingrés en primera convocatòria relatiu a la
cobertura de les places vacants de treballador públic

