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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ

següents perquè es respongui pel Govern de forma
escrita.

2.1 Projectes de llei

Pregunta que es formula en relació amb la
rehabilitació d’habitatges permesa per les lleis de
mesures urgents en matèria d’arrendament
d’habitatges.

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 4 de
desembre del 2020, exercint les atribucions que li
confereix l’article 80 del Reglament del Consell
General, ha acordat a demanda del M. I. Sr. Roger
Padreny Carmona, conseller general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, prorrogar el termini
per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del
Codi de la circulació. El nou termini finalitza el dia
30 de desembre del 2020, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 4 de desembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 4 de
desembre del 2020, ha examinat les preguntes amb
resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr.
Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de
desembre del 2020, relatives a la rehabilitació
d’habitatges permesa per les lleis de mesures
urgents en matèria d’arrendament d’habitatges i
d’acord amb els articles 18 i 130 del Reglament del
Consell General ha acordat admetre-les a tràmit i
ordenar la seva publicació, (Reg. Núm. 1010).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 4 de desembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
El sotasignat, Carles Sánchez Rodríguez, conseller
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del
Reglament del Consell General, formulo les preguntes

Vist que la Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures
urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, a la
seva disposició transitòria segona, va permetre
l’atorgament de llicències per a la rehabilitació i la
reforma d’habitatges amb l’exempció de determinats
requisits d’habitabilitat.
Vist que la llei recentment aprovada de mesures
urgents en matèria d’arrendament de finques urbanes
i de millora del poder adquisitiu reprèn la mateixa
mesura i que a la seva exposició de motius especifica
que “Durant la vigència d’aquesta disposició, s’han
incorporat al mercat de lloguer 174 habitatges”.
Es demana:
- Quina és la superfície mitjana en metres quadrats
dels habitatges rehabilitats o reformats durant la
vigència de la disposició? (Especificar també la
mediana i els quartils).
- Quina ha estat la zonificació d’aquests habitatges?
(És a dir, la seva distribució per parròquies i la seva
ubicació o no en centres històrics).
- Amb quantes estances compta cada habitatge?
(Agrupant-los per nombre d’estances).
- De quins anys són les finques d’aquests 174
habitatges rehabilitats o reformats? (Agrupant-los per
anys).
- Quina ha estat la casuística en l’exempció? (Finques
fora d’ordenament, manca de requisits en zones
comunes, etc. Agrupar de major a menor en funció de
la freqüència).
- Quin és el preu de lloguer aproximat per metre
quadrat d’aquests habitatges?
Andorra la Vella, 4 de desembre del 2020
Carles Sánchez Rodríguez
Conseller General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata
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5- ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 14 de desembre del 2020, dilluns, a les
15.30h, se celebrarà a la sala de reunions públiques de
la planta -3 del nou edifici del Consell General, una
sessió informativa pública conjunta del M. I. Sr. Josep
Maria Rossell Pons, ministre de Justícia i Interior i del
M. I. Sr. Víctor Filloy Franco, ministre d’Afers
Socials, Habitatge i Joventut, davant de les
Comissions Legislatives de Justícia, Interior i Afers
Institucionals i d’Afers Socials i Igualtat, amb l’ordre
del dia següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença conjunta del M. I. Sr.
Josep Maria Rossell Pons, ministre de Justícia i
Interior i del M. I. Sr. Víctor Filloy Franco, ministre
d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, acompanyats
del secretari d’Estat de Justícia i Interior, Sr. Joan
León, i de la secretària d’Estat d’Afers Socials,
Habitatge i Joventut, Sra. Maria Teresa Milà, per
informar sobre violència de gènere i domèstica,
delictes tecnològics i estupefaents.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 4 de desembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Avís
El proper dia 15 de desembre del 2020, dimarts, a les
16.00h, se celebrarà a la sala de reunions públiques de
la planta -3 del nou edifici del Consell General, una
sessió informativa pública del M. I. Sr. Joan Martínez
Benazet, ministre de Salut, davant de la Comissió
Legislativa de Sanitat, amb l’ordre del dia següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença del M. I. Sr. Joan
Martínez Benazet, ministre de Salut, amb la finalitat
de poder tractar la situació actual de la crisi
d’emergència sanitària causada per la pandèmia del
SARS-COV-2.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 4 de desembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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