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4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 29 d’abril 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 28 d’abril del 2020, relativa a la suspensió
de les proves POB i els canvis introduïts en les proves
POBPRO 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. 240).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 29 d’abril 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 a la
suspensió de les proves POB i els canvis introduïts
en les proves POBPRO
El dilluns 20 d’abril la ministra d’educació, la Sra.
Vilarrubla, va anunciar per sorpresa la suspensió de
les proves POB corresponents a aquest exercici.
I diem bé que “per sorpresa” per quant la decisió
comunicada en roda de premsa no havia estat ni
comunicada ni avaluada ni, en molts casos, tant sols
comentada; així doncs, la major part del professorat es
va assabentar de la decisió a través del mitjans de
comunicació; tampoc havia estat comentada la decisió
amb els alumnes, alguns dels quals han mostrat el seu
descontentament tant amb la decisió com amb el
procediment seguit; i finalment, i potser el més
important de tot, la decisió no havia estat ni tant sol
tractada en els organismes de representació democràtica
de l’escola en els que també en són membres juntament
amb els alumnes i els professors els pares com ara, per
exemple, la Junta d’escola o l’APAEA.
Els mateixos comentaris es poden fer extensius també
per als canvis introduïts en les POBPRO amb
afectació important en el calendari de l’obtenció del
títol.

Butlletí del Consell General
Dipòsit legal: And. 262/94
ISSN 1024-9044
Preu de l'exemplar: 0,90 €
Subscripcions: Tel. 877877

Donat que la participació democràtica en la presa de
decisions ha estat sempre una de les característiques i
trets fonamentals de l’Escola Andorrana des dels seus
inicis
Es demana, doncs
En base a quins processos de consultació i participació
democràtica el Govern ha pres la decisió de suspendre
les POB? I si es planteja el Govern, un cop escoltades
les diferents parts afectades, efectuar un plantejament
alternatiu al de la suspensió de les POB i als canvis en
el calendari de les POBPRO?
Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en
el si del Consell General.
Consell General, 28 d’abril del 2020
Pere López Agràs
Conseller General i President
del Grup parlamentari Socialdemòcrata

5- ALTRA INFORMACIÓ
5.1 Acords, resolucions i comunicacions
dels òrgans de la Cambra
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 29 d’abril del
2020, a iniciativa pròpia, exercint les atribucions que
li confereixen els articles 79 i 81 del Reglament del
Consell General, i en concordança amb altres mesures
preses en relació amb l’emergència sanitària causada
per la pandèmia del SARS-CoV-2, acorda:
1. Establir un nou horari d’obertura del Registre de la
Secretaria General, per les tramitacions parlamentaries
en general, a partir del proper 4 de maig del 2020. El
nou horari fixat és de les 8.30h a les 14.00h.
2. Mantenir l’habilitació d’obertura del Registre de la
Secretaria General durant tots els dies i hores en què
calgui, amb la finalitat de poder registrar iniciatives
legislatives encaminades a adoptar mesures urgents en
relació amb l’emergència sanitària causada per la
pandèmia del SARS-CoV-2.
Quan el registre hagi d’efectuar-se en dia festiu o fora
de l’horari d’obertura ordinari de les oficines del
Consell General, la petició de registre es tramitarà a
través del Secretari General de la Cambra.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 29 d’abril del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

