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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.2 Proposicions de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 25 de juny del
2020, exercint les atribucions que li confereix l’article
80 del Reglament del Consell General, ha acordat a
demanda de la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud,
consellera general del Grup Parlamentari Terceravia
+ Unió Laurediana + Independents, prorrogar el
termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició
de llei qualificada de transparència i accés a la
informació pública. El nou termini finalitza el dia 20
de juliol del 2020, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 25 de juny del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Edicte
La síndica general, atès que el Consell General en la
seva sessió del dia 25 de juny del 2020, ha acordat no
prendre en consideració la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de
noves mesures excepcionals i urgents per la
situació d’emergència sanitària causada per la
pandèmia del SARS-CoV-2,
Disposa
Declarar closa la tramitació de la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de
noves mesures excepcionals i urgents per la
situació d’emergència sanitària causada per la
pandèmia del SARS-CoV-2, oberta per Edicte de
data 12 de maig del 2020.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 25 de juny del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.2 Proposicions de llei qualificada
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 25 de juny del
2020, exercint les atribucions que li confereix l’article
80 del Reglament del Consell General, ha acordat a
demanda de la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud,
consellera general del Grup Parlamentari
Terceravia+Unió Laurediana+Independents, i de la
M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset, presidenta suplent del
Grup Parlamentari Demòcrata, prorrogar el termini
per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei
de modificació de la Llei qualificada del règim
electoral i del referèndum. El nou termini finalitza el
dia 17 de juliol del 2020, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 25 de juny 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 25 de juny del
2020, ha examinat les preguntes amb resposta escrita
del Govern presentades pel M. I. Sr. Pere López
Agràs,
president
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de juny del
2020, relatives a l’adquisició del 50% d’Assegur
Diversos per part d’Actiu Assegurances (Grup
Crèdit Andorrà) 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. 446).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 25 de juny del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Molt il·lustre Senyora,
El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general i
president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposen els articles 130 i següents
del Reglament del Consell General, formula les
preguntes següents perquè, en el millor termini, el
Govern presenti, per escrit, la resposta corresponent.
Preguntes que es formulen amb relació a
l’adquisició del 50% d’Assegur Diversos per part
d’Actiu Assegurances (Grup Crèdit Andorrà).
Vist que segons figura en el comunicat de premsa
emès per Crèdit Andorrà i que es pot consultar en la
seva pàgina web s’afirma que “ El Grup Crèdit
Andorrà ha arribat a un acord per entrar a formar part
de l’accionariat del Grup Assegur.
D’una banda, Actiu Assegurances, entitat participada
pel Grup Crèdit Andorrà, adquireix el 50% d’Assegur
Diversos, negoci especialitzat en productes de no
vida. D’altra banda, el banc entra a formar part
d’Assegur Vida amb la compra del 50% de les
accions...”
Donat que segons la Llei 12/2017, del 22 de juny,
d’ordenació
i
supervisió
d’assegurances
i
reassegurances estableix en l’:
Article 51: “Deure de respecte de les limitacions
aplicables en matèria de participacions significatives”
1. Les participacions directes o indirectes de les
entitats bancàries en entitats asseguradores i
reasseguradores no poden ser superiors al 25% del
capital de l’entitat participada amb l’excepció de les
entitats asseguradores exclusivament del ram de vida,
tal i com es regula en aquesta Llei, en les quals poden
assolir fins al 100% de la seva participació social.
2. La infracció de la prohibició a què fa referència
l’apartat 1 determina la nul·litat de ple dret de
l’adquisició, la modificació estructural o l’operació o
transacció de què es tracti.”
Al respecte, es formulen les preguntes següents:
1. Els detalls de l’operació mencionada referents a la
participació de Crèdit Andorrà en l’accionariat del
Grup Assegur.
2. En quina mesura l’esmentada operació s’adequa a
la legislació vigent i en concret a allò que disposa
l’article 51 de la Llei 12/2017, del 22 de juny,
d’ordenació
i
supervisió
d’assegurances
i
reassegurances.
3. Quines han estat les raons per les que l’esmentada
operació ha estat, segons diferents informacions, dos
anys en estudi per part del Govern i de l’òrgan
supervisor.
4. Quins són els elements que han permès finalment
autoritzar l’esmentada operació.
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Preguntes que hauran de ser respostes, per escrit, en
el termini establert reglamentàriament.
Andorra la Vella, 25 de juny del 2020
Pere López Agràs
President
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

6- ORGANISMES ADSCRITS AL
CONSELL GENERAL
6.2 Tribunal de Comptes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 25 de juny del
2020, exercint les atribucions que li confereix l'article
80 del Reglament del Consell General, ha acordat, a
demanda del M. I. Sr. David Montané Amador,
president de la Comissió Legislativa de Finances i
Pressupost, prorrogar el termini per a la presentació
de l’informe relatiu a l’Informe en relació a les
fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de
Comptes corresponents a l’exercici 2017. El nou
termini finalitza el dia 27 de juliol del 2020, a les
13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 25 de juny del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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