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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 9 de juliol del
2020, exercint les atribucions que li confereix l’article
80 del Reglament del Consell General, ha acordat a
demanda del M. I. Sr. Josep Pintat Forné, president
del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana
+ Independents i de la M. I. Sra. Susanna Vela
Palomares, consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, prorrogar el termini per a la
presentació d’esmenes al Projecte de llei d’esports
electrònics. El nou termini finalitza el dia 30 de juliol
del 2020, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 9 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 9 de juliol 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. Susanna Vela Palomares,
consellera general del Grup Socialdemòcrata,
prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes al
Projecte de llei de recuperació i de resolució
d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió. El nou
termini finalitza el dia 31 de juliol del 2020, a les
13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 9 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

restauració i d’oci nocturn a la 1.00 hores 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. 502).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 9 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt il·lustre Senyora,
El sotasignat, Jordi Font Mariné, conseller 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.
Preguntes que es formulen amb relació al
tancament dels establiments de restauració i d’oci
nocturn a la 1.00 hores.
Vist que el Decret del 9-6-2020 de declaració parcial
de la fi de la situació d’emergència sanitària causada
per la pandèmia del SARS-CoV-2, estableix en
l’article 15.2 que els establiments de restauració, amb
caràcter general, tenen un horari màxim de
tancament a les 1:00 hores.
Vist que el Decret de l’1-7-2020 pel qual s’adopten
mesures excepcionals addicionals per la situació
d’emergència sanitària causada pel coronavirus
SARS-CoV-2,
d’obertura
d’altres
activitats
comercials en la fase 3, estableix en l’article 1.7 que,
amb caràcter general, l’horari màxim de tancament
dels establiments de restauració i dels pubs serà a les
1.00 hores.
Vist que la primera setmana de juny es va preveure
l’obertura dels locals de restauració fins a les 3.00
hores.
Vist que els locals d’oci nocturn tenen una important
activitat econòmica dins la franja d’1.00 a 3.00 hores.

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

Vist que molts d’aquests locals ja havien organitzat la
seva plantilla de treballadors i treballadores dins la
franja horària d’1.00 a 3.00 hores.

4.4.1 Preguntes

Vist que a partir de l’hora de tancament actual, molts
clients es dirigeixen altres espais privats, com cases
particulars, per continuar les respectives trobades
grupals.

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 9 de juliol del
2020, ha examinat les preguntes amb resposta escrita
del Govern presentades pel M. I. Sr. Jordi Font
Mariné, conseller general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 8 de juliol del
2020, relatives al tancament dels establiments de

Vist que això està suposant aldarulls pels veïns
d’aquestes festes privades.
Vist que quan alguns clients agafen els seus vehicles
per transportar-se a les llars privades ho fan sota els

Butlletí del Consell General – núm. 54/2020 – Casa de la Vall ,9 de juliol del 2020

efectes de l’alcohol, amb el perill que això suposa per
la seguretat viària.
Es formulen les preguntes següents:
1. Quins criteris van ser utilitzats per fixar l’hora de
tancament a les 1.00 hores?
2. Per què hi va haver un canvi de criteri, a partir del
9 de juny?
3. Per què es va permetre obrir fins a les 3.00 de l’1 al
9 de juny?
4. S'ha posat en contacte Govern amb els
responsables dels locals afectats per copsar les seves
necessitats?
5. Es va informar els restauradors de la previsió de
canvi horari de tancament?
6. Té constància Govern que els restauradors ja
havien organitzat l’horari de la seva plantilla seguint
l’horari permès dins la setmana de l’1 al 9 de juny?
7. Per què Govern no ha fixat un altre tipus d’horari
pels locals d’oci nocturn, com pubs, que vagi més enllà
de les 1.00 hores?
8. Hi ha previsió a fer-ho durant els mesos de juliol i
agost?
9. Té constància Govern dels aldarulls que estan
succeint fora dels locals a partir de les 1.00 hores,
quan els clients estan sent obligats a marxar?
10. Quina resposta té prevista implementar Govern
per donar sortida a aquesta realitat?
11. Té constància Govern que alguns dels clients
d'aquests establiments es dirigeixen a la Seu d’Urgell
a partir de les 1.00 hores, ja que en aquella localitat
l’horari de tancament és un altre?
12. Considera Govern que la salut pública és més
respectada en una festa privada, que en un local d’oci,
el qual està obligat a complir amb totes les normatives
previstes pel Ministeri de Salut, en matèria de
seguretat per fer front a la Covid-19?
13. Es preveuen augmentar els controls sanitaris als
locals d’oci nocturn?
Jordi Font Mariné
Conseller General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

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. Carine Montaner
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Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents,
relatives a un tema del cost dels metges cubans, i
publicades en el Butlletí del Consell General número
36/2020, del 25 de maig.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 9 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Ministeri de Salut
Preguntes amb resposta escrita del
Govern (reg. núm. 0327)
Preguntes amb resposta escrita del Govern
relatives a un tema del cost dels metges
cubans, formulades per la M. I. Sra. Carina
Montaner Raynaud, consellera general del
Grup Parlamentari Terceravia + Unió
Laurediana.
Es demana:
Per quin motiu el Govern Cubà va voler incloure
una clàusula de confidencialitat?
El Govern d’Andorra, amb la sol·licitud prèvia i
l’anàlisi conjunta amb el Servei Andorrà d’Atenció
Sanitària (en endavant, “SAAS”), va convenir la
necessitat de cercar la col·laboració d’estats per
obtenir més recursos sanitaris amb l’objectiu de
respondre de la millor manera possible a l’expansió
existent i previsible del coronavirus SARS-CoV-2.
En aquest sentit, i en coordinació prèvia entre el
SAAS i diversos ministeris del Govern, especialment
el Ministeri d’Afers Exteriors i el Ministeri de Salut,
es van establir contactes amb el Govern de la
República de Cuba. Aquests contactes van avançar
positivament fins a rebre una proposta de conveni el
dia 30 de març d’enguany. La proposta s’emmarca en
les múltiples col·laboracions que Cuba manté en
l’àmbit sanitari amb molts estats en resposta a crisis
sanitàries o catàstrofes naturals.
Així doncs, la clàusula de confidencialitat existent en
el Conveni de cooperació per la situació d’emergència
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 entre
el Ministeri de Salut del Govern d’Andorra i el
Ministeri de Salut Pública de la República de Cuba
respon a una pràctica habitual en aquest tipus de
textos. La clàusula va ser acceptada pel Govern
d’Andorra mitjançant l’aprovació del conveni en el
marc de les relacions diplomàtiques existents amb
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Cuba i d’acord amb els altres convenis que sobre la
matèria Cuba té signats amb altres estats.
Quin és el motiu d’aquest secretisme?
Tal com s’ha exposat anteriorment, la clàusula de
confidencialitat existent en el Conveni de cooperació
per la situació d’emergència sanitària causada pel
coronavirus SARS-CoV-2 entre el Ministeri de Salut
del Govern d’Andorra i el Ministeri de Salut Pública
de la República de Cuba respon a una petició de les
autoritats cubanes, que cal contextualitzar en el
conjunt de convenis semblants que se signen amb
altres estats receptors de brigades mèdiques com la
que es va desplaçar a Andorra.
Si aquest conveni firmat pel Govern d’Andorra
amb l’executiu cubà contempla, o NO, el fet que el
Govern cubà retingui la major part del salari que
guanyen els seus metges i infermers mentre fan els
serveis en les seves missions mèdiques
internacionals?
Atenent a la clàusula de confidencialitat esmentada i
explicada anteriorment, el Govern d’Andorra no pot
confirmar ni desmentir el contingut total o parcial del
Conveni de cooperació per la situació d’emergència
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 entre
el Ministeri de Salut del Govern d’Andorra i el
Ministeri de Salut Pública de la República de Cuba.
Si la família Sirkia, vinculada en el passat en la
negociació amb diamants i safirs molt arrelada en
el món de les joieries, va fer efectiva la donació al
Govern d’Andorra tal i com havia anunciat i agraït
el Ministre Jover el 11 d’abril?
En cas de resposta afirmativa, si aquesta donació es
va fer via els mecanismes de traçabilitat i
compliance tal i com la nostra legislació ho exigeix?
La família Sirkia va fer la donació via transferència
bancària i, en aquest sentit, l’operació va seguir els
canals estàndard i, com no pot ser d’altra manera, els
protocols de compliment normatiu de l’entitat
financera receptora. Tanmateix, cal dir que el
Govern, més enllà que la donació sigui lícita, no pot
secundar una actitud que vol fer insinuacions sobre
persones que desinteressadament han contribuït de
manera significativa a la lluita contra la COVID-19.
No estem segurs que aquesta pregunta incentivi la
generositat dels nostres ciutadans. El control del
Govern efectuat per l’òrgan legislatiu és positiu i
necessari per garantir nivells elevats de qualitat
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democràtica. Però segurament s’està tergiversant
aquesta eina quan s’utilitza per fer insinuacions sobre
particulars que, en una situació de crisi sanitària,
econòmica i social de primera magnitud, decideixen
ajudar voluntàriament l’Estat i els seus conciutadans.
Andorra la Vella, 8 de juliol del 2020
Joan Martínez Benazet
Ministre de Salut

5- ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 16 de juliol del 2020, dijous, a les 10.30h,
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. Èric Jover
Comas, ministre de Finances i Portaveu, davant de la
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost, amb
l’ordre del dia següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença del M. I. Sr. Èric Jover
Comas, ministre de Finances i Portaveu, per presentar
els avenços en el procés d’adhesió al Fons Monetari
Internacional.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 9 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

