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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ

es condicionen a l’adopció de reformes econòmiques
que garanteixin la solvència del seu sistema
econòmic.

2.1 Projectes de llei

Si Andorra esdevé membre de ple dret de l’FMI, el
Principat podrà beneficiar-se, entre altres aspectes, de
l’assistència tècnica que proporciona l’organisme en
àrees tan diverses com l’estadística macroeconòmica,
per produir les dades necessàries que s’han de
trametre al Fons per a les anàlisis dels països membres
(d’acord amb l’article VIII dels seus estatuts), en àrees
de supervisió financera, de lluita contra el blanqueig
de diners i de política pressupostària. A més, l’adhesió
d’Andorra a l’FMI li permetrà obtenir el
reconeixement internacional que aporta ser membre
d’aquest organisme i suposarà l’opció de millora de la
qualificació (rating) del país, com així han expressat
en nombroses ocasions les agències de qualificació en
les seves avaluacions. Finalment, formar part de l’FMI
també comporta als seus membres tenir accés al
finançament d’emergència en cas de necessitat.

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 22 de juliol
del 2020, ha examinat el document que li ha tramès
el M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 20 de
juliol del 2020, sota el títol Projecte de llei d’adhesió
d’Andorra al Fons Monetari Internacional i,
exercint les competències que li atribueix el
Reglament del Consell General en els articles que es
citaran, ha acordat:
1- D’acord amb els articles 18.1.d) i 82, admetre a
tràmit aquest escrit, sota la qualificació de Projecte de
llei i procedir a la seva tramitació com a tal, sota el
procediment d’urgència.
2- D’acord amb l’article 92.2, ordenar la seva
publicació i obrir un període de set dies i mig per a la
presentació d’esmenes. Aquest termini finalitza el dia
1 de setembre del 2020 a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 22 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Projecte de llei d’adhesió d’Andorra al
Fons Monetari Internacional
Exposició de motius
El Fons Monetari Internacional (FMI) es va crear al
juliol de 1944 a Bretton Woods, New Hampshire, als
Estats Units, com a ens per col·laborar en la solució a
la crisi econòmica mundial dels anys 30. Va iniciar la
seva activitat al mes de maig de 1946 a Washington
DC amb 39 membres, amb l’objectiu d’assegurar la
convertibilitat il·limitada de les divises, la fixació d’un
valor per a cada moneda i l’eliminació de restriccions
i d’algunes pràctiques com les devaluacions
competencials.
Actualment, l’FMI compta amb 189 membres i s’ha
transformat en una institució que promou l’estabilitat
financera i la cooperació monetària internacional
facilitant el comerç internacional, la promoció d’una
ocupació elevada i un creixement econòmic
sostenible. Alhora, el Fons Monetari Internacional
concedeix crèdits als països membres que pateixen
dificultats econòmiques per complir les seves
obligacions financeres a l’exterior. Aquestes mesures

Els contactes d’Andorra amb l’FMI han estat reiterats
d’ençà dels anys noranta. Però recentment, Andorra
ha sol·licitat formalment l’adhesió al Fons mitjançant
una carta que es va enviar a la directora general de
l’FMI el 3 de gener del 2020 i que va ser formalment
acceptada el 10 de gener del 2020. Aquesta voluntat
es va iniciar abans de la crisi global produïda per la
pandèmia del SARS-CoV-2, una crisi que ha posat
encara més de manifest la importància per a un país
com Andorra de formar part de la institució
economicofinancera més important a escala mundial.
Aquesta Llei, que consta de set articles i una
disposició final, recull els compromisos i designacions
que Andorra ha de dur a terme i que queden
establerts en els estatuts del Fons i en la resolució de
la Junta de Governadors del Fons Monetari
Internacional relativa a l’afiliació d’Andorra al Fons.
Així, s’autoritza Andorra a participar en el
Departament de Drets Especials de Gir i a assumir
totes les obligacions que se’n deriven. S’autoritza que
el Govern faci ús dels instruments financers necessaris
per satisfer el pagament de la quota establerta per la
resolució de la Junta de Governadors del Fons i a
expedir la promesa de pagament d’acord amb els
estatuts del Fons. Es reconeix el Ministeri de Finances
com a organisme fiscal que establirà la comunicació
amb el Fons i estarà autoritzat a dur a terme totes les
operacions i transaccions autoritzades amb el Fons.
S’habilita el Govern a emetre totes les disposicions
reglamentàries necessàries per donar compliment a
aquesta Llei i es determina la designació del
governador i governador suplent del Fons per al
Principat d’Andorra, que recauen en la figura del
ministre de Finances i el secretari d’Estat d’Afers
Financers Internacionals. Finalment, es determina
que l’entrada en vigor d’aquesta Llei serà en el
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moment en què es ratifiqui el Conveni constitutiu del
Fons Monetari Internacional.
Article 1
En el moment de l’admissió d’Andorra per formar part
del Fons Monetari Internacional, Andorra està
autoritzada, amb aquesta Llei, a participar en el
Departament de Drets Especials de Gir, i el ministre
de Finances està autoritzat a executar i dipositar al
Fons, en nom d’Andorra, un instrument de
participació que declari que Andorra assumeix totes
les obligacions d’un participant en el Departament de
Drets Especials de Gir del Fons d’acord amb la Llei
d'Andorra. Això representa que Andorra ha adoptat
tots els passos necessaris per poder dur a terme totes
les obligacions d’un participant en el Departament de
Drets Especials de Gir.
Article 2
a. S’autoritza el Ministeri de Finances que concerti
en nom d’Andorra les operacions financeres que
siguin escaients, per formalitzar les quantitats en
concepte de subscripció de la quota del Fons d’acord
amb els termes i les condicions de la resolució de la
Junta de Governadors del Fons Monetari
Internacional relativa a l’afiliació d’Andorra al Fons,
i segons els estatuts del Fons. De la mateixa manera
que concerti les operacions financeres corresponents
a la participació d'Andorra en el Departament de
Drets Especials de Gir del Fons.
b. El Ministeri de Finances està autoritzat a expedir,
d’acord amb els estatuts del Fons Monetari
Internacional, qualsevol document de promesa de
pagament en forma d’aval no negociable, sense
interès, que sigui necessari o convenient pel que fa a
l’afiliació d’Andorra al Fons.
Article 3
El Ministeri de Finances ha de servir com a organisme
fiscal segons l’apartat 1 de l’article V dels estatuts del
Fons Monetari Internacional, i està facultat per
consegüent per dur a terme, en nom d’Andorra, totes
les operacions i transaccions autoritzades en virtut de
les diferents disposicions dels estatuts del Fons
Monetari Internacional. El Ministeri de Finances està
autoritzat a designar, com a dipositari de les posicions
de divises a Andorra del Fons, qualsevol institució
que pugui ser acceptable per al mateix Fons.
Article 4
El que disposen la primera frase de la secció 2.b de
l’article VIII, les seccions 2 a 9, ambdós incloses, de
l’article IX i la lletra b de l’article XXI dels estatuts del
Fons tindrà plena vigència i efecte a Andorra.
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Article 5
El Ministeri de Finances tindrà dret a percebre
qualsevol quantitat que pugui ser abonada o
transferida a Andorra en les operacions i transaccions
autoritzades en virtut de les diferents disposicions dels
estatuts del Fons.
Article 6
Quan sigui necessari, el Govern emetrà normatives
que siguin consistents amb les disposicions d’aquesta
Llei per dur a terme les obligacions d’Andorra en
virtut dels estatuts i els acords a què es refereix
l’article 2 anterior i donar plena vigència i efecte a les
disposicions d’aquesta Llei.
Article 7
El ministre de Finances és designat governador del
Fons i el secretari d’Estat d’Afers Financers
Internacionals és designat governador suplent del
Fons per al Principat d’Andorra.

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor en el moment de la
ratificació per part d’Andorra del Conveni constitutiu
del Fons Monetari Internacional.

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 22 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. Raul Ferré Bonet,
president suplent del Grup Parlamentari Ciutadans
Compromesos, prorrogar el termini per a la
presentació d’esmenes al Projecte de llei del Codi de
la circulació. El nou termini finalitza el dia 11 de
setembre del 2020, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 22 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 22 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. Raul Ferré Bonet,
president suplent del Grup Parlamentari Ciutadans
Compromesos, prorrogar el termini per a la
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presentació d’esmenes al Projecte de llei de
modificació de la Llei 32/2008, del 18 de desembre,
del Cos de Banders. El nou termini finalitza el dia 11
de setembre del 2020, a les 13.30h.

1. Quins motius han portat a Andorra Telecom a
renovar el contracte d'evolució i manteniment del
sistema d'intercepció legal, renovat fins a 2024, amb
l'empresa Excem Grupo 71, S.A.?

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

2. Quina és l'amortització actual del maquinari o
dispositius emprats per interceptar les comunicacions,
així com del seu software?

Casa de la Vall, 22 de juliol 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 22 de juliol
del 2020, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Roger
Padreny Carmona, conseller general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 21
de juliol del 2020, relatives als procediments
d’intercepció legal de les comunicacions 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. 559).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 22 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
El sotasignat, Roger Padreny Carmona, 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 als
procediments
d’intercepció
legal
de
les
comunicacions
Vist que Andorra Telecom, S.A.U. ha renovat el
contracte d'evolució i manteniment del sistema
d'intercepció legal, fins al 2024, amb l'empresa Excem
Grupo 1971, S.A.
Es formulen les preguntes següents:

3. Quants cops s'han utilitzat els dispositius
d'intercepció de les comunicacions, des de la posada
en funcionament del sistema d'intercepció?
4. Quines han estat, fins a la data de presentació
d'aquesta pregunta, les casuístiques en què s'han
utilitzat els serveis d'intercepció de les
comunicacions?
5. Quins perfils de persones, físiques o jurídiques, o
entitats, han sigut objecte de la intercepció de les
comunicacions?
6. Per què es va decidir situar dos dispositius separats
físicament, un situat a les dependències d'Andorra
Telecom i un altre a la Policia?
7. Com funciona la relació entre aquests dos
dispositius físicament separats?
8. Quines persones tenen accés a l'ús d'aquests
dispositius i quin és el marc legal que les empara a
utilitzar-los?
9. Com funciona el procediment habitual d'ús dels
dispositius d'intercepció de les comunicacions i quins
són els protocols d'actuació?
10. Qui i com es comuniquen les intercepcions legals
de les comunicacions?
11. On queden enregistrades totes les actuacions
fetes? I les dades recollides?
12. S'eliminen les dades enregistrades? En cas afirmatiu,
en quin termini màxim s'eliminen aquestes dades?
Roger Padreny Carmona
Conseller General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 22 de juliol
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 22
de juliol del 2020, relatives al nombre i els tipus
d’intervencions efectuades durant els mesos de
març, abril, maig i juny dels anys 2019 i 2020 i
d’acord amb els articles 18 i 130 del Reglament del
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Consell General ha acordat admetre-les a tràmit i
ordenar la seva publicació, (Reg. Núm. 562).

4.4.2 Respostes escrites

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

Edicte
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Casa de la Vall, 22 de juliol del 2020

La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Disposa

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.
Preguntes que es formulen relatives al nombre i els
tipus d’intervencions efectuades durant els mesos
de març, abril, maig i juny dels anys 2019 i 2020
Atenent la crisi sanitària produïda per la Covid-19 i
la repercussió en l’activitat organitzativa del Sistema
Andorrà d’Assistència Sanitària i de l’Hospital
Nostra Senyora de Meritxell on intervencions, proves
diagnòstiques i visites a l’especialista s’han vist
afectades per atendre a la Covid-19, es formulen les
preguntes següents:
1. Quin va ser el nombre d’intervencions quirúrgiques
autoritzades i realitzades a l’Hospital Nostra Senyora
de Meritxell, per pacients i tipus d’intervencions,
durant els mesos de març, abril, maig i juny dels anys
2019 i 2020?
2. Quin va ser el nombre de proves diagnòstiques
autoritzades i realitzades, per tipologies, durant els
mesos de març, abril, maig i juny dels anys 2019 i
2020?
3. Quin va ser el nombre de visites a l’especialista
realitzades, per tipologies, durant els mesos de març,
abril, maig i juny dels anys 2019 i 2020?

Publicar la resposta del Govern a les preguntes
formulades pel M. I. Sr. Carles Sánchez Rodríguez,
conseller
general
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de juny del
2020, relatives a l’anunci del trasllat dels ajuts a
l’estudi del Ministeri d’Educació al d’Afers Socials,
Habitatge i Joventut, i publicades en el Butlletí del
Consell General número 42/2020, del 9 de juny.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 20 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Ministeri d’Educació i Ensenyament
Superior
Preguntes amb resposta escrita del
Govern (reg. núm. 379)
Pregunta amb resposta escrita del
Govern presentada pel M. I. Sr. Carles
Sánchez Rodríguez, conseller general
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, relativa a l’anunci
del trasllat dels ajuts a l’estudi del
Ministeri d’Educació al d’Afers
Socials, Habitatge i Joventut

4. Quin és el temps d’espera per a les intervencions
quirúrgiques ajornades per diferent tipologia?

Es demana:

5. Quin és el calendari programat pel SAAS (termini
de referència) per reprogramar les intervencions i les
proves diagnòstiques ajornades-per tipologia-?

1. Quin és el motiu exacte i concret que fonamenta
el trasllat de la gestió dels ajuts a l’estudi del
Ministeri d’Educació al Ministeri d’Afers Socials,
Habitatge i Joventut?

Andorra la Vella, 22 de juliol del 2020
Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

De ben segur que tots estem d’acord que l’educació és
la clau per superar els condicionants personals,
socials, econòmics i culturals de partida. L’educació
és, doncs, una de les eines més potents que tenim per
materialitzar el principi d’igualtat que regeix el nostre
ordenament jurídic i del qual fem bandera com a
societat.
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És des d’aquesta visió, que ens hem dotat d’un sistema
d’ajuts a l’estudi que compensa les desigualtats
econòmiques i socials que puguin existir i que, en els
nivells d’ensenyament postobligatori, incentiva i
promou la continuïtat de l’estudi. L’objectiu és
garantir, en condicions d’igualtat, l’accés a l’educació
i eliminar qualsevol obstacle essencialment de tipus
socioeconòmic que dificulti o impedeixi l’exercici
efectiu d’aquest dret fonamental.
Per això des de la primera Llei del 2002 d’ajuts a
l’estudi s’han atorgat beques a qui ha tingut aquestes
necessitats econòmiques i socials i no han sigut ajuts
relacionats amb l’excel·lència acadèmica (que sí que
ho està el Premi Nacional a l’Estudi).
L’any 2002 i l’any 2014, el Govern va fer una reflexió
important per actualitzar les mesures que calia
adoptar per facilitar, en condicions d’equitat, l’accés
als serveis educatius de l’ensenyament dels nivells de
maternal, primera ensenyança, segona ensenyança,
batxillerat i formació professional no superior i
l’ensenyament superior, que inclou la formació
professional superior i el primer i el segon cicles
universitaris. Els ajuts al tercer cicle continuen
gestionant-se pels principis rectors que són aplicables
actualment.
Al llarg d’aquests anys s’ha fet palesa la necessitat de
fer algunes millores a la Llei 9/2014. Les modificacions
que es recullen en la Llei 8/2020 pretenen l’equitat i
compensar les possibles desigualtats econòmiques i
socials, facilitant el procés de sol·licitud presencial i
possibilitant la sol·licitud virtual per així agilitzar el
procés d’avaluació i, també, millorar els terminis
d’atorgament dels ajuts a l’estudi.
Agilitzar el procés és un dels objectius que s’han de
tenir sempre presents i en aquest sentit s’ha valorat el
trasllat de la gestió dels ajuts a l’estudi del ministeri
encarregat de l’educació al ministeri encarregat dels
afers socials.
La gran part de la documentació que es demana l’ha
d’aportar la persona sol·licitant, fins i tot la informació
acadèmica ja que el ministeri encarregat de l’educació
no disposa d’aquestes dades.
D’altra banda , sí que es posa de manifest en la Llei
9/2014 i també en la Llei 8/2020 que en diferents
articles i disposicions es demana la intervenció del
ministeri encarregat del benestar (o dels afers socials)
amb l’elaboració d’informes.
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És únicament amb la voluntat de ser més àgils i
eficients que s’ha pensat en el trasllat de la gestió dels
ajuts a l’estudi al ministeri encarregat dels afers
socials, entenent que és el ministeri que té actualment
la visió més global i personalitzada de les necessitats
d’algunes de les persones que sol·liciten l’ajut a
l’estudi.
Cal tenir en compte que les mateixes persones que
fins ara s’han encarregat de la gestió dels ajuts a
l’estudi continuarien realitzant aquesta tasca,
independentment del canvi de ministeri, i que per
tant queda assegurada la continuïtat i el coneixement
dels processos a fer.
Pel que fa als terminis d’aquest trasllat, s’analitzarà
conjuntament amb el Ministeri d’Afers socials,
Habitatge i Joventut quin és el moment més adequat
tenint en compte les realitats de cada ministeri i el
calendari de la gestió dels ajuts a l’estudi.
Sant Julià de Lòria, 20 de juliol del 2020
Ester Vilarrubla Escales
Ministra d’Educació i Ensenyament Superior

