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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 de març
del 2020, exercint les atribucions que li confereix
l’article 80 del Reglament del Consell General, ha
acordat a demanda del M. I. Sr. Carles Naudi
d’Areny-Plandolit Balsells, president del Grup
Parlamentari Ciutadans Compromesos, prorrogar el
termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de
llei del Servei Andorra d’Atenció Sanitària. El nou
termini finalitza el dia 2 d’abril del 2020, a les
13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 10 de març del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 de març
del 2020, exercint les atribucions que li confereix
l’article 80 del Reglament del Consell General, ha
acordat a demanda del M. I. Sr. Carles Enseñat Reig,
president del Grup Parlamentari Demòcrata,
prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes a
la Proposició de llei qualificada de modificació de
la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de
seguretat pública. El nou termini finalitza el dia 2
d’abril del 2020, a les 17.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 10 de març del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes

3- PROCEDIMENTS ESPECIALS

Edicte

3.2.2 Proposicions de llei qualificada

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 de març
del 2020, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades per la M. I. Sra.
Susanna Vela Palomares, consellera general del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 5 de març del 2020, relatives als projectes
d’administració electrònica del Govern d’Andorra
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. 173).

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 de març
del 2020, exercint les atribucions que li confereix
l’article 80 del Reglament del Consell General, ha
acordat a demanda del M. I. Sr. Carles Enseñat Reig,
president del Grup Parlamentari Demòcrata,
prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes a
la Proposició de llei qualificada de modificació de
la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del
Codi Penal. El nou termini finalitza el dia 2 d’abril
del 2020, a les 17.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 10 de març del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 10 de març del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
La sotasignada, Susanna Vela Palomares, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposen els articles 130 i
següents del Reglament del Consell General, formulo
les preguntes següents perquè, en el millor termini, el
Govern presenti, per escrit, les respostes
corresponents.
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Preguntes que es formulen relatives als projectes
d’administració electrònica del Govern d’Andorra
El Govern compta amb un conjunt de projectes per
tal de millorar tant el servei cap al ciutadà com la
gestió administrativa interna, amb l’ús intensiu dels
mitjans electrònics i per fer-ho va aprovar per decret
el 13 de juny de 2018 la Política de gestió del
document electrònic del Govern d’Andorra i per a la
seva implementació, gestió i manteniment va crear
la Comissió Directiva de Gestió Documental i la
Comissió de Treball de Gestió Documental del
Govern d’Andorra.
Al respecte de l’exposat es formulen les preguntes
següents:
1. Quins són els projectes de transformació digital
que el Govern està tirant endavant, classificats i
descrits per àrees, departaments i ministeris?
2. Quin és el procediment per avaluar la implantació
d’un o altre projecte digital, la seva prioritat i el seu
calendari?
3. Quins són els recursos humans, tecnològics i
econòmics que es destinen per a cada un d’aquests
projectes?
4. S’ha previst reforçar amb més recursos humans - i
a quines àrees específiques corresponen -per
implantar aquests projectes i fer-ne el seu seguiment?
5. Quin és el calendari de treball establert per a la
implantació de cada un d’aquests projectes ?
6. Quantes reunions de treball han realitzat, des de
la seva creació, les comissions directiva de gestió
documental del Govern i la de treball de gestió
documental?
7. Quins han estat els acords presos en relació a
l’evolució i el manteniment del model de gestió del
document electrònic a Govern perquè s’adeqüi a la
situació específica del Govern, als canvis tecnològics
i a la normativa relacionada?
8. El Govern compta amb un pla director de gestió
del canvi per garantir l’ús més eficient d’aquestes
eines?
9. Quines actuacions de difusió i de formació s’han
realitzat o estan previstes per aplicar el model de
gestió del document electrònic a Govern?
10. Quina serà la competència, les funcions, la
composició i el marc jurídic del “Projecte de taula
digital” anunciat recentment per la titular de funció
pública i simplificació de l’Administració?
Andorra la Vella, 5 de març del 2020
Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 de març
del 2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral
del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith
Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10
de març del 2020, relativa a l’Observatori de la
Igualtat i d’acord amb els articles 18 i 130 del
Reglament del Consell General ha acordat admetrela a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm.
181).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 10 de març del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, presidenta
suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del
Reglament del Consell General, formulo la pregunta
següent perquè es respongui pel Govern, de forma
oral, davant el ple del Consell General.
Pregunta que es formula en relació amb
l’Observatori de la Igualtat
VIST el decret del 19 de febrer del 2020, d’aprovació
del Reglament de l’Observatori de la Igualtat, es
formula la pregunta següent:
Tenint en compte que l’Observatori de la Igualtat
abastarà els camps: dones, gent gran, persones amb
discapacitat, infància, adolescència, joventut,
persones LGTBI i persones nouvingudes:
Té previst el Govern la contractació de personal
tècnic per a desenvolupar les tasques assignades a
l’observatori? Serà requisit necessari disposar d’algun
tipus de formació en l’àmbit de la igualtat, per al
desenvolupament del treball tècnic de l’Observatori?
Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en
el sí del Consell General.
Consell General, 10 de març del 2020
Judith Salazar Àlvarez
Presidenta suplent
Grup Parlamentari Socialdemòcrata
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Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 de març
del 2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral
del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López
Agràs,
president
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 10 de març del
2020, relativa a l’adhesió d’Andorra al Banc de
Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) i
d’acord amb els articles 18 i 130 del Reglament del
Consell General ha acordat admetre-la a tràmit i
ordenar la seva publicació, (Reg. Núm. 182).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 10 de març del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general
socialdemòcrata
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el
capítol quart del títol IV del Reglament del Consell
General, formulo la següent pregunta perquè sigui
resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del
Consell General.
Pregunta que es formula a Govern en relació
l’adhesió d’Andorra al Banc de Desenvolupament
del Consell d’Europa (CEB)
Després de la reunió que el conseller general, el
senyor Jordi Font i jo mateix vàrem tenir la setmana
passada amb la vicepresidenta del CEB, que va
permetre continuar analitzant i explorant les
possibilitats que pels ciutadans d’Andorra pot suposar
l’adhesió d’Andorra al Banc de desenvolupament del
Consell d’Europa (CEB) per a l’obtenció de
finançament privilegiat de projectes tant per part del
Govern, com dels comuns i des de les entitats
parapúbliques i/o de capital majoritàriament públic.
Vist que les condicions i el procediment d’accés han
estat també exposats al conjunt de la delegació
parlamentària al Consell d’Europa i estan en línia
dels que ja van ser tractats en reunions entre el
Govern d’Andorra i el CEB en l’any 2014 i tenint en
compte la disponibilitat per part tant del Consell
d’Europa com del CEB a que Andorra esdevingui
membre com va quedar reflectit en la passada sessió
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de tardor celebrada a Estrasburg en el raport doc
14961 en que es lamentava que Andorra no s’hagués
encara adherit al CEB i l’encoratjava a fer-ho (cito
literalment) “.. dans l'intérêt de leurs populations”.
Entre els projectes que es financen per part del CEB
tenen un paper destacat els projectes socials, els que
permeten reduir les desigualtats sòcio-econòmiques,
millorar la prestació de serveis públics, fomentar les
inversions respectuoses amb el medi ambient, la
cohesió social i les polítiques destacades a la integració
de la immigració o de grups socials vulnerables.
Conseqüentment els finançaments es centren en
qüestions com ara l’accés a l’habitatge, la mobilitat,
els equipaments públics, l’eficàcia energètica, els
projectes sostenibles mediambientalment o el foment
de l’ocupació entre d’altres.
Finalment però no menys importants l'adhesió al
CEB permet accés a assessorament i a compartir les
experiències exitoses prèvies engegades per altres
països en la preparació dels projectes el que també
ens sembla pot ser de gran interès tant per al Govern
com per als comuns per exemple en polítiques
d'habitatge o de mobilitat entre altres.
Vist l’objecte social del CEB, la noble institució al
que està vinculat, la qualitat i fiabilitat creditícia del
mateix i la demanda de que Andorra s’hi aculli i es
pugui beneficiar del seu finançament ens sembla de
totes totes que tot plegat representa una molt bona
oportunitat per Andorra que creiem que seria molt
interessant poder estudiar i analitzar de forma més
aprofundida tant pel govern com pels consellers
generals d’aquesta cambra.
Es demana, doncs
Com veu i valora el Govern estudiar la possibilitat
d’iniciar els tràmits per a l’adhesió d’Andorra al Banc
de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB)?
Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en
el si del Consell General.
Consell General, 10 de març del 2020
Pere López Agràs
Conseller General i President
del Grup parlamentari Socialdemòcrata
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Edicte

Edicte

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 de març
del 2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral
del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna
Vela Palomares, consellera general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10
de març del 2020, relativa a la construcció d’un
portal d’entrada a Andorra la Vella entre la
rotonda de la Margineda i l’avinguda d’Enclar i
d’acord amb els articles 18 i 130 del Reglament del
Consell General ha acordat admetre-la a tràmit i
ordenar la seva publicació, (Reg. Núm. 183).

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 de març
del 2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral
del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith
Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10
de març del 2020, relativa al desplegament
reglamentari de la Llei 31/2018, del 6 de
desembre, de relacions laborals i d’acord amb els
articles 18 i 130 del Reglament del Consell General
ha acordat admetre-la a tràmit i ordenar la seva
publicació, (Reg. Núm. 184).

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

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

Casa de la Vall, 10 de març del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
La sotasignada, Susana Vela Palomares, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol
IV del Reglament del Consell General, formulo la
pregunta següent perquè sigui resposta pel Govern,
de forma oral, davant el ple del Consell General.
Pregunta que es formula al Govern relativa a la
construcció d’un portal d’entrada a Andorra la
Vella entre la rotonda de la Margineda i
l’avinguda d’Enclar
Vista la informació relativa a la construcció per part
del Comú d’Andorra la Vella d’un portal d’entrada a
la parròquia entre la rotonda de la Margineda i
l’avinguda d’Enclar prop del Pont de la Margineda
Vist que aquest arc farà 30 metres d’amplada i 9
d’alçada i la pantalla led tindrà 50 metres quadrats
amb afectació mediambiental i patrimonial.
Es demana:
El Govern ha informat sobre la construcció de
l’esmentat portal lumínic?
Consell General, 10 de març del 2020
Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Casa de la Vall, 10 de març del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, presidenta
suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del
Reglament del Consell General, formulo la pregunta
següent perquè es respongui pel Govern, de forma
oral, davant el ple del Consell General.
Pregunta que es formula en relació amb el
desplegament reglamentari de la Llei 31/2018, del
6 de desembre, de relacions laborals
Compte tinguda la disposició final segona de la
mateixa llei, es formula la pregunta següent:
En quin estat es troba la confecció dels reglaments
que dimanen de la Llei de relacions laborals?
Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en
el sí del Consell General.
Consell General, 10 de març del 2020
Judith Salazar Àlvarez
Presidenta suplent
Grup Parlamentari Socialdemòcrata
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5- ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 19 de març del 2020, dijous, a les
16.00h, se celebrarà una sessió ordinària del Consell
General, amb l’ordre del dia següent:
Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral,
(segons llistat annex).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 10 de març del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral
disponibles per a la sessió del dia 19 de març del
2020
1- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta
suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 10 de març del 2020, relativa a
l’Observatori de la Igualtat, (Reg. Núm. 181).
2- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10
de març del 2020, relativa a l’adhesió d’Andorra al
Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa
(CEB), (Reg. Núm. 182).
3- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 10 de març del 2020, relativa a la
construcció d’un portal d’entrada a Andorra la Vella
entre la rotonda de la Margineda i l’avinguda
d’Enclar, (Reg. Núm. 183).
4- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta
suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 10 de març del 2020, relativa al
desplegament reglamentari de la Llei 31/2018, del 6
de desembre, de relacions laborals, (Reg. Núm. 184).
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