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

4. En cas afirmatiu, això implicaria una reducció
de la jornada escolar als alumnes que cursin els
estudis artístics?

4.4.1 Preguntes

5. És aquest un primer pas per tenir una escola
artística nacional?

Edicte

6. En relació a l’estructura de les escoles musicals,
perquè no s’ha contemplat la figura d’un/a cap
d’estudis i d’un/a secretari/a acadèmic/a?

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 26 d’agost
del 2020, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades per la M. I. Sra.
Susana Vela Palomares, consellera general del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 6 d’agost del 2020, relatives al reglament
que regula els estudis oficials de música 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. 586).

7. Pel que fa a l’acreditació dels docents en
l’educació musical bàsica que exerceixen
actualment, perquè només es requereix una
experiència laboral mínima de quatre cursos
complets en aquest lloc de treball ? Perquè no s’ha
plantejat un temps de transició per obtenir, en el
cas de que no els tinguin, els estudis requerits per
als nous docents ?

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

8. S’ha previst homologar els estudis realitzats en
acadèmies musicals privades ?

Casa de la Vall, 26 d’agost del 2020

Preguntes que hauran de ser respostes, per escrit,
en el termini establert reglamentàriament.

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 disposen els articles 130 i
següents del Reglament del Consell General,
formulo les preguntes següents perquè el Govern
presenti, per escrit, les respostes corresponents.
Pregunta escrita relativa al reglament que
regula els estudis oficials de música
Vist que el 22 de juliol el Govern va aprovar el
Reglament d’ordenament dels estudis oficials de
música, de creació dels títols oficials de música i de
creació dels centres oficials d’educació musical
bàsica del Principat d’Andorra.
Vist que el reglament aprovat permet la
formalització de les escoles d’ensenyament
musical que depenen dels comuns com a centres
públics no estatals i regula la possibilitat de lliurar
certificats amb valor oficial i de caràcter estatal
que reconeguin els coneixements adquirits.
Es demana:
1. De quina manera el ministeri titular de
l’educació té previst, un cop lliurats els certificats
amb valor oficial i de caràcter estatal, fer‐ne el
seguiment ? Mitjançant els inspectors d’aquest
mateix ministeri ?
2. El Govern està treballant per a l’homologació
internacional d’aquests estudis?
3. En cas afirmatiu, quin és el calendari previst?

Consell General, 6 d’agost del 2020
Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 26 d’agost
del 2020, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades per la M. I. Sra.
Susana Vela Palomares, consellera general del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 17 d’agost del 2020, relatives al nombre i els
tipus de càncer que han afectat als habitants
d’Andorra en els darrers 5 anys 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. 598).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 26 d’agost 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,
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en el millor termini, el Govern presenti, per escrit,
les respostes corresponents.
Preguntes que es formulen relatives al nombre
i els tipus de càncer que han afectat als
habitants d’Andorra en els darrers 5 anys
Atenent la voluntat i les declaracions realitzades
pel Govern sobre la seva aposta per oferir els
millors i més capdavanters serveis als malalts
oncològics per facilitar‐los la màxima qualitat de
vida, garantir la màxima qualitat i seguretat del
tractament i assegurar els millors resultats.
Al respecte de l’exposat es formulen les preguntes
següents:
1. Quins són el tipus i el nombre de càncers
diagnosticats a Andorra des de l’any 2015?
2. Quins són els tipus i el nombre de càncers
classificats per gènere i per franges d’edat (de 10
anys) des de l’any 2015?
3. Quin és el percentatge de persones, homes i
dones, que sobreviuen al càncer per aquest
període de temps?
4. Quin és el percentatge de persones, homes i
dones, que no sobreviuen al càncer per aquest
període de temps?
5. Quines són les funcions i els objectius del
Comitè de tumors de l’Hospital de Nostra Senyora
de Meritxell? Qui en forma part?
6. Existeix un registre de càncer amb tots els casos
de càncer diagnosticats entre la població i en un
període de temps determinat?
7. Existeix un pla director d’oncologia a Andorra?
8. En quin estat es troba l’acord de col·laboració
amb “una entitat d’excel·lència i elevat prestigi”
per articular les fórmules necessàries per accedir
als tractaments més avançats com són la
radioteràpia d’última generació i a la
protonteràpia així com per millorar el nostre accés
a models en xarxa per al tractament oncològic,
entre altres, tal i com expressava, el Ministre de
Sanitat, el 4 d’octubre del 2019, en la resposta
escrita a la pregunta de la consellera Rosa Gili (reg.
núm. 0681)?
Andorra la Vella, 17 d’agost del 2020
Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata
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5‐ ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 10 de setembre del 2020, dijous, a les
11.30h, se celebrarà a la sala de reunions
públiques de la planta ‐3 del nou edifici del Consell
General, una sessió informativa pública de la M. I.
Sra. Maria Ubach Font, ministra d’Afers Exteriors,
davant de la Comissió Legislativa de Política
Exterior, amb l’ordre del dia següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença a iniciativa pròpia, de
la M. I. Sra. Maria Ubach Font, ministra d’Afers
Exteriors, per presentar l’informe anual d’Acció
Exterior de l’any 2019.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 26 d’agost del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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