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3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.2 Proposicions de llei qualificada
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 29 de
setembre 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. Judith
Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, 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 20 d’octubre del 2020, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 29 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

4- IMPULS I CONTROL DE
L’ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
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. Judith Salazar Álvarez,
consellera del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 9 de juliol del 2020, relatives al dret de
les persones treballadores, afectades per la reducció
de la jornada laboral prevista en 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, a meritar les vacances
pagades que corresponguin almenys pel temps
efectiu de treball, és a dir, per la part no reduïda de
la seva jornada, i publicades en el Butlletí del Consell
General número 55/2020, del 15 de juliol.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 24 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Ministeri
Empresa

de

Presidència,

Economia

i

Resposta a la pregunta escrita al Govern
sobre el dret de les persones treballadores
afectades per la reducció de la jornada
laboral prevista en 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, a
meritar les vacances pagades que
corresponguin almenys pel temps efectiu de
treball, és a dir, per la part no reduïda de la
seva jornada. (Reg. Núm. 515/20)
Pregunta amb resposta escrita sol·licitada per la
M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, consellera general
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata
Quina és la interpretació que fa Govern respecte al
dret de meritar vacances pagades pel temps
efectivament treballat dels treballadors que es
troben en la situació de reducció de jornada laboral
regulada en la Llei 5/2020?
La crisi econòmica derivada de la situació
d’emergència sanitària generada per la pandèmia de la
COVID-19 va suposar l’aturada gairebé absoluta de
l’activitat econòmica al nostre país des del moment de
la declaració d’emergència sanitària. El progressiu
retorn a l’activitat, lligat a l’evolució de la pandèmia,
encara no ha permès arribar en termes generals als
nivells propis de la situació pre-COVID.
Aquesta circumstància va comportar que el Govern
aprovés tot un seguit de mesures orientades a donar
suport tant al teixit empresarial com a les persones
assalariades i a les persones que duen a terme una
activitat per compte propi. Concretament, la Llei
5/2020 recull les mesures relatives a la suspensió
temporal dels contractes de treball i a la reducció de
la jornada laboral (RJL). Aquestes mesures ofereixen
a una empresa la possibilitat de mantenir una persona
assalariada en plantilla, ja sigui suspenent-ne
totalment l’activitat laboral o bé reduint-la fins a un
màxim del 75% de la jornada laboral.
En concret, a l’article 12.b de la Llei esmentada queda
regulat que les empreses poden tramitar una
sol·licitud de reducció de la jornada laboral de les
persones assalariades amb la limitació exposada.
D’altra banda, en tota relació laboral i segons queda
recollit a la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de
relacions laborals, el fet generador del dret a gaudir de
les vacances anuals remunerades són els dies
treballats.
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A aquest efecte, l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei
5/2020 estableix el següent: “Els períodes de suspensió
temporal dels contractes de treball i de reducció de la
jornada laboral es tenen en compte a l’efecte de
computar l’antiguitat en l’empresa, però no computen
a l’efecte de generar el dret a les vacances retribuïdes
de la persona assalariada.”
Així doncs, d’acord amb aquest precepte, el període
durant el qual el contracte de treball és suspès de
forma temporal no computa a l’efecte de generar el
dret a les vacances retribuïdes de la persona
assalariada. S’entén també que el període de suspensió
temporal a què es refereix l’apartat 3 és el temps no
treballat, ja sigui per suspensió temporal del contracte
de treball o per reducció de la jornada laboral.
Per tant, mentre sigui vigent la suspensió temporal del
contracte de treball la persona assalariada no genera
dret a vacances. En canvi, en el supòsit de reducció
de la jornada laboral, la persona assalariada genera
dret a vacances per les hores que no són objecte de
reducció, és a dir, es genera el dret a vacances de
forma proporcional a les hores treballades mentre duri
la reducció de la jornada laboral.
En cas que el Govern entengui que com a mínim el
temps efectivament treballat ha de meritar el dret a
vacances pagades, com interpreta el Govern que
s’han de remunerar aquestes vacances?
El temps efectivament treballat genera el dret a
vacances de forma proporcional a les hores
treballades. Aquest càlcul es fa tenint en compte les
hores que la persona hauria treballat en el mes si no
hagués estat en RJL i les hores que efectivament ha
treballat en el mes. Tenint en compte que es generen
2,5 dies de vacances per mes treballat, es fa la
proporció corresponent.
Aquests dies es remuneren d’acord amb el que
preveuen els articles 66 i 76.3 de la Llei 31/2018, del
6 de desembre, de relacions laborals, és a dir, tenint
en compte el salari fix i el salari variable. A l’efecte de
retribuir les vacances, el salari per dia correspon a
l’import resultant de dividir per 30 el salari fix
mensual del darrer mes treballat, més la mitjana del
salari variable dels darrers dotze mesos o de la part
corresponent al període menor de temps treballat. En
el cas d’RJL, el salari fix s’entén que és el salari pactat
per la jornada de treball ordinària.

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. Susanna Vela Palomares,
consellera del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
per escrit de data 10 de juliol del 2020, relatives a la
planificació de la campanya turística del Govern
d’Andorra i Andorra Turisme, i publicades en el
Butlletí del Consell General número 55/2020, del 15
de juliol.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 28 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Ministeri de Turisme
Resposta escrita (Reg. núm. 0520-20)
Resposta escrita del Govern (M. I. Sra.
Verònica Canals, ministra de Turisme) a les
preguntes presentades per la M. I. Sra.
Susanna Vela Palomares, consellera general
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
relatives a la planificació de la campanya
turística del Govern i d’Andorra Turisme
(Reg. núm. 0520-20)
Preguntes que es formulen relatives a la
planificació de la campanya turística del Govern i
d’Andorra Turisme.
Respostes:
1. Comptem ja amb unes primeres xifres de
visitants? Unes primeres estimacions?
Ja disposem de les dades dels mesos de juny, juliol i
agost classificades per visitants, turistes i
excursionistes; adjuntem la taula resum:
VISITANTS

Jordi Gallardo Fernàndez
Ministre de Presidència, Economia i Empresa
Andorra la Vella, 21 de setembre del 2020

Variació del 2019 vs.

2019

2020

juny

608.231

502.843

-17,3%

juliol

789.613

643.346

-18,5%

agost

1.070.270

944.440

-11,8%

TOTAL

2.470.133

2.092.649

-15,3%

2020
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EXCURSIONISTES
Variació del 2019 vs.

2019

2020

juny

431.295

455.894

5,7%

juliol

504.310

464.837

-7,8%

agost

678.280

604.473

-10,9%

TOTAL

1.615.904

1.527.224

-5,5%

2020

TURISTES
Variació del 2019 vs.

2019

2020

juny

176.936

46.949

-73,5%

juliol

285.303

178.509

-37,4%

agost

391.990

339.967

-13,3%

TOTAL

856.248

567.445

-33,7%

2020

Tenint en compte la situació provocada per la
pandèmia de la COVID-19 i el gran impacte que ha
generat en l’àmbit turístic, podem considerar que les
dades d’Andorra són força positives, sobretot si les
comparem amb les xifres d’altres destinacions.
2. Quines són les eines que tenim per valorar el
resultat de la campanya de promoció turística
d’aquest estiu?
Andorra Turisme contracta mitjans publicitaris a
través d’una agència de mitjans, fet que ens permet
identificar i definir objectius de campanya i analitzar
l’entorn i el públic objectiu, així com crear una
estratègia de comunicació que es detalla en un pla de
mitjans i d’accions. Per tant, l’agència ens
proporciona diverses eines que ens ajuden a afinar
aquesta planificació i optimitzar-ne el seguiment, com
són Adserver DoubleClick, ComScore, CCS Planner
i Kantar Media.
Paral·lelament, Andorra Turisme disposa d’un eCRM (un gestor de la relació amb els clients) per
poder gestionar i optimitzar les campanyes i fer un
seguiment acurat de cadascuna de les accions que les
configuren. Complementàriament s’utilitzen altres
eines com el Power BI (eina d’intel·ligència
empresarial) i Google Analytics.
Tot això ens permet optimitzar i millorar els resultats
de les campanyes.

5

3. Quines accions dissenyades són fruit de la
participació del ministeri de Cultura i dels agents
culturals privats?
Andorra Turisme i el Departament de Turisme
treballen de manera transversal entre ministeris.
En el cas d’Andorra Turisme, es col·labora en la
promoció activa del turisme cultural mitjançant la
publicació al web visitandorra.com dels butlletins
informatius adreçats als AndorraWord Fans, els
viatges de premsa, les campanyes o bé les xarxes
socials. Així mateix, hi ha iniciatives de dinamització
de l’oferta cultural com el Bus Turístic, el
PassMuseus, la Ruta Mariana (turisme religiós) o el
catàleg de Cultura, que són fruit de la col·laboració
conjunta entre Andorra Turisme, el Ministeri de
Cultura i els agents culturals públics i privats.
Per millorar la qualitat de l’oferta turística es fomenta
la formació dirigida als actors del sector turístic
andorrà. La formació i la capacitació estan sempre a
l’ordre del dia per oferir als nostres visitants una millor
experiència.
Els cursos d’habilitació d’informador turístic són una
iniciativa dels ministeris d’Educació i Ensenyament
Superior i de Turisme, amb la participació i implicació
dels ministeris de Cultura i Esports i de Medi
Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
4. En quins Mitjans de comunicació, premsa i
audiovisual, es fa la promoció turística? Quin és el
seu cost classificat per mitjà?
La campanya de comunicació d’aquest estiu s’ha
centrat en els dos mercats de proximitat principals:
Espanya i França.
En ambdós mercats la marca Andorra ha tingut una
presència continuada de tres mesos (del 3 de juny al
31 d’agost).
A continuació es detalla l’òptic de mitjans per a
Espanya i França:

6
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TURISME D'ANDORRA - ESPANYA
RESUM DE PRESSUPOST

DIGITAL

RÀDIO
TV

Vídeo Online
Display
Xarxes Socials
SEM / GDN

Youtube, Atena 3, Teads, Smartclip, Wemass
El Pais, Conde Nast Traveler, El Periodico, Rich Audience, Sunmedia, Oath
Instagram, Facebook

Falques i mencions

Rac 1, Catalunya Ràdio, Ser, Cope

87.032 €

Espot convencionals / Patrocinis
Espots convencionals

TV3
Aragó TV

121.030 €
22.826 €

ACORD DISNEY/NAT. GEOGRAPHIC

482.085 €
32.500 €

Xarxes socials / Diseny Channel tv/National geographic tv

325.000 €

ESTUDI PRE I POST TEST

10.860 €

DESPESES PRODUCCIÓ (Creativitat i
adaptacions)

86.476 €

TOTAL CAMPANYA

1.167.810 €

TURISME D'ANDORRA - FRANÇA
RESUM DE PRESSUPOST

DIGITAL

PREMSA
EXTERIOR
TV

Vídeo Online
Display
Xarxes Socials
SEM / GDN

Dailymottion, Amnet, Youtube, France tv
BeOpinion, Amnet, Routard.com
Instagram, Facebook, Pinterest

388.292 €
30.000 €

Dépêche du Midi, Midi Libre, l'Équipe, Good life, L'OBS, 20 minutes, Courier International

35.669 €

opis digitals

31.459 €

Patrocinis

France TV

55.500 €

ESTUDI PRE I POST TEST

14.750 €

DESPESES PRODUCCIÓ (Creativitat i
adaptacions)

63.524 €

TOTAL CAMPANYA

5. Amb quins tour operadors nacionals i
internacionals es treballa i quin és el calendari?
El concepte d’operador turístic nacional no existeix
com a tal. En tot cas, des d’Andorra Turisme es
treballa conjuntament amb operadors turístics
internacionals en campanyes d’associació de marques
(co-branding), amb l’objectiu de portar turistes a
Andorra. A continuació, s’adjunta la llista
d’operadors turístics i els mercats corresponents amb
què s’ha treballat aquest estiu 2020, entre maig i
juliol:
TUI / Bèlgica
TUI / Països Baixos
RIW Touristik / Alemanya
Schöen / Alemanya
Pangea / Espanya
Esquiades / Espanya
Viajes El Corte Inglés / Espanya
Logitravel / Espanya i França
Europlayas / Espanya

619.194 €

Expedia / Espanya
SNLT (Sport No límit Travel) / Espanya
6. En la planificació de la campanya turística
nacional com s’encabeix la campanya realitzada per
altres administracions públiques, com els comuns?
Andorra Turisme treballa conjuntament amb els
comuns en el marc del programa Infoturisme.
L’objectiu d’aquest programa és generar sinergies
conjuntes, potenciar i crear activitats i productes
d’interès turístic i fomentar la coordinació entre totes
les parts: Andorra Turisme i els departaments de
turisme dels comuns.
El programa Infoturisme es valida anyalment entre
totes les parts, s’acorden els projectes que es
treballaran i es valida el full de ruta i el pressupost que
s’assignarà.
Per complementar el programa Infoturisme, els
comuns (mitjançant les seves societats participades) i
Andorra Turisme també treballen en accions
conjuntes de promoció de l’oferta turística, com
podrien ser el Poblet de Nadal, Caldea, Naturlàndia i
les estacions d’esquí.
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En aquest sentit, les altres iniciatives que pugui
engegar qualsevol comú, com per exemple altres
campanyes publicitàries, estan fora de l’acord
conjunt.
7. Quines són les accions programades amb
Alemanya i el Benelux?
Inicialment, i abans de la pandèmia, Alemanya i el
Benelux eren dos dels mercats amb què s’havia previst
tenir una comunicació BtC (de l’empresa al
consumidor, business to consumer); no obstant això, la
pandèmia de la COVID-19 va fer que es cancel·lés la
campanya prevista en mercats internacionals i que la
comunicació es concentrés en mercats de proximitat,
concretament França i Espanya.
Tanmateix, pel que fa a la comunicació BtB
(d’empresa a empresa, business to business), es van fer
alguns acords amb aquests dos mercats, que han
quedat detallats en la pregunta 5.
8. Es cercarà alguna iniciativa privada que es pugui
encarregar d’organitzar esdeveniments culturals i
esportius? En cas afirmatiu, quines són?
Andorra Turisme actua com a patrocinador dels
esdeveniments esportius i no com a organitzador i, per
tant, no s’encarrega de recercar iniciatives privades.
Normalment són els organitzadors d’esdeveniments
els que presenten els seus projectes a la societat amb
l’objectiu d’obtenir patrocini.
En el cas d’esdeveniments culturals, com podrien ser
els espectacles del Cirque du Soleil o l’Andorra
Mountain Music, l’organització sí que recau en
Andorra Turisme. L’Andorra Shopping Festival,
l’esdeveniment de dinamització comercial i d’oci que
es duu a terme cada any a la tardor, es troba en una
situació similar.
Així mateix, l’organització de l’arribada a Andorra de
la Vuelta ciclista a Espanya o del Tour de França
ciclista també va a càrrec d’Andorra Turisme.
9. Existeix un pla estratègic pel turisme i el sector
turístic d’Andorra? Quins àmbits i quins punts
comprèn?
El pla estratègic del Ministeri de Turisme es va
presentar a la Comissió Legislativa d’Economia el 7 de
febrer passat.
Andorra Turisme cada any presenta el Pla comercial
i de màrqueting, en què es detallen les accions
previstes durant l’exercici. Aquest Pla es presenta al
sector turístic i a la Comissió d’Economia del Consell
General.
Així mateix, es duen a terme presentacions i
valoracions de les campanyes al llarg de tot l’any,

obertes al sector turístic, a la Comissió d’Economia del
Consell General i a la premsa.
Ben entès, la situació provocada per la crisi sanitària i
la seva evolució constant ens obliguen a adaptar-nos
i a ser flexibles. Per això, el Ministeri de Turisme i
Andorra Turisme han revisat aquests dos documents
de treball per adaptar-los al full de ruta Horitzó 2023,
que el cap de Govern ha mencionat en el discurs
d’orientació política del 23 de setembre passat.
10. En quin estat es troba l’execució del Pla
estratègic del Turisme de compres d’Andorra
(PETC?) del 2016? Hi ha hagut canvis o
redefinicions fruit de la crisi del SARS-CoV-2?
El contingut d’aquesta resposta ha estat preparat i
redactat pel Ministeri de Presidència, Economia i
Empresa.
El Pla estratègic del turisme de compres plantejava
com a principals objectius estratègics tornar a
posicionar Andorra com una destinació de compres
de referència, a partir de tres àmbits:
El de l’oferta comercial, a partir de diversificar i
millorar la qualitat de l’oferta comercial per tal de
respondre a les necessitats d’una clientela
internacional, atraure noves marques internacionals,
orientar-se cap a un comerç menys centrat en les
promocions i les rebaixes, i facilitar el
desenvolupament del comerç electrònic.
El de l’oferta turística, tot reforçant la vocació
turística d’Andorra per incrementar els motius i la
durada de l’estada al país, afavorint les sinergies amb
l’oferta comercial.
El de l’espai públic i de gestió, cercant la reducció i
l’eliminació de les barreres físiques per fomentar la
freqüentació de les artèries comercials i així millorar
la comoditat de la compra, aclarir i simplificar la
relació entre el sector i l’Administració, i acompanyar
els comerciants en la posada en valor de la seva oferta.
En la seva implementació, el Pla estratègic del turisme
de compres plantejava accions focalitzades en
diferents àmbits territorials, amb els objectius
estratègics següents:
Sector central – avinguda Meritxell / Vivand:
• Realçar la imatge urbana del sector central, creant
una identitat unificada.
• Desenvolupar una oferta de serveis al voltant de
les compres que correspongui a les expectatives del
turisme internacional.
Sectors complementaris al sector central:
• Cercar
una
oferta
especialitzada/alternativa.

comercial
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• Potenciar i crear atractius culturals i lúdics que
actuïn de pols d’atracció.
El Pas de la Casa:
• Millorar la imatge i la qualitat de l’oferta
comercial tot mantenint un posicionament de bons
preus.
• Capitalitzar l’entorn natural i la localització
estratègica del peu de pista de GrandValira per
complementar l’experiència de compres del visitant.
Altres sectors:
• Diversificar l’oferta comercial tenint en compte
les especificitats de cada zona.
• Treure partit de l’entorn natural de cada sector.
Per a l’execució del Pla estratègic del turisme de
compres, es va crear una dinàmica de funcionament
en comissions i grups de treball, amb una alta
participació del sector privat (tant d’empreses com de
de la Cambra de Comerç i la Confederació
d’Empresaris) i molta implicació dels comuns.
Per coordinar aquests grups es va constituir el Consell
Andorrà per a la Competitivitat del Comerç (Decret
de creació del 15 de març del 2017).
L’execució del Pla estratègic va comptar amb diverses
fases:
1a – De diagnosi i definició d’estratègies i pla
d’accions (octubre del 2015 - juny del 2016).
2a – D’estructuració del pla de treball (octubre del
2016 - gener del 2017).
3a – D’implementació (CACC - Consell Andorrà per
a la Competitivitat del Comerç).
1a fase de treball: grups i dinàmiques de treball
(gener - juliol del 2017).
2a fase de negociació: acords, compromisos i
previsions pressupostàries (setembre 2017 setembre del 2018).
3a fase d’execució: brànding i eix de compres (The
Shopping Mile) i reformes urbanístiques (setembre
del 2018).
Els resultats
En l’àmbit operatiu:
• 110 persones convocades en les diverses
convocatòries.
• 46 reunions.
• Una mitjana d’assistència del 89% (en les
comissions del sector central i del Pas de la Casa,
més del 90%).
Pel que fa a accions:
• 111 accions plantejades.

• En l’inici del pla es prioritza el 42% de les
actuacions proposades.
• A principis del 2019 el total d’accions prioritzades
era del 80%.
El Pla estratègic del turisme de compres ha generat:
Una visió integral de la situació del comerç al detall
(retail) a escala nacional (visió sectorial amb diferents
formats i àrees comercials, i visió amb les diverses
realitats parroquials).
Un àmbit de treball conjunt entre el sector públic i el
privat, com també entre el sector públic. Bona part de
les accions requerien consensos i acords, i això
plantejava processos de negociació.
Aquests processos de negociació, a hores d’ara, es
constaten tant en l’àmbit privat, quan les mateixes
associacions s’han fusionat i han arribat a acords de
treball conjunt, com entre comuns. En aquest sentit,
val a dir que algunes accions s’han pogut demorar per
l’impacte que han pogut tenir les eleccions a les
parròquies i els canvis d’interlocutors.
DETALL DE LES ACCIONS ASSOLIDES
Comissió del sector central
• Pla director – Homogeneïtzació de l’espai urbà
(2018).
• Pla director – Manual de bones pràctiques:
terrasses (2018).
• Pla director – Creació d’un enllaç urbà entre el
sector i Caldea per tal d’aconseguir una millor
sinergia (2017-2018).
• Creació d’un organisme de gestió del sector
avinguda Meritxell / Vivand / Fener.
VALORACIÓ
S’ha homogeneïtzat l’espai urbà amb millores
urbanístiques.
Han aparegut noves propostes comercials i se n’han
renovat algunes.
Es disposa de l’estabilitat d’una eina de gestió: The
Shopping Mile.
Implicació i molt consens entre privats.
Inici de la professionalització en la gestió de l’espai
urbà.
Comissió del sector complementari al sector
central
• Elaboració d’un manual de bones pràctiques:
terrasses (2018).
- Sectors que han desenvolupat el seu propi pla
estratègic i que ara està en marxa, com el Pla
estratègic del centre històric d’Andorra la Vella.
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VALORACIÓ
Algunes zones han desenvolupat el seu full de ruta
també mirant cap al sector central (centre històric).
L’inici de millores urbanístiques facilita l’accessibilitat
cap a Riberaygua i travesseres.
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• Etiqueta de qualitat, per potenciar que els
comerços pugin de categoria.
• Formació contínua del personal i dels comerciants
per tal de millorar la qualitat del servei.
• Creació del Consell Andorra Shopping, amb dos
nivells, que associï el sector públic i el sector privat.

S’han desenvolupat experiències culturals a la part
alta d’Escaldes.

VALORACIÓ

Comissió del Pas de la Casa
• Control de l’exposició de les mercaderies a les
voreres mitjançant una regulació comunal.

Altres entitats (Cambra d’Andorra i CEA), així com
altres departaments i ministeris, han desenvolupat
accions transversals que faciliten l’execució de les
accions proposades al Pla.

- Execució del Pla director de dinamització
econòmica de la parròquia d’Encamp (nucli del Pas
de la Casa).
VALORACIÓ
El Pas de la Casa està en la fase d’implementació
d’algunes de les accions del seu propi pla director.
L’exposició de mercaderies a les voreres, l’ordinació
de terrasses i la priorització d’accions d’embelliment
de l’espai urbà són les primeres accions.
S’ha iniciat un cert moviment i dinàmica entre el
sector privat per liderar el futur comercial del Pas.
El Govern ha donat suport al pla director
desenvolupat pel Comú d’Encamp, pel que fa a
l’execució d’algunes de les accions plantejades
(Consell del Pas de la Casa).
Comissió de parròquies
• Accions que complementen el que preveu el
PETC:
- Pla de desenvolupament comercial i turístic de la
Massana (presentació: febrer del 2019), acció que
complementa i actualitza el treball realitzat ara fa
deu anys.
- Pla director de promoció econòmica de la
parròquia d’Encamp (implementació: 2019), amb
l’objectiu de dinamitzar els dos nuclis: Encamp i el
Pas de la Casa, tant pel que fa a les activitats
econòmiques com als serveis als ciutadans.
- Dos ordinacions aprovades per la parròquia
d’Ordino (ocupacions i instal·lacions a la via pública
–terrasses– i senyalització –rètols i aparadors–).
VALORACIÓ
El Pla estratègic del turisme de compres va promoure
que algunes parròquies hagin desenvolupat, i altres ho
facin en un futur, la definició del seu model comercial
i de territori, i la definició de les accions de
dinamització que els són més adients.
Comissió de gestió
• Reducció de la durada de les rebaixes, els
descomptes i les promocions.

Pel que fa a les etiquetes de qualitat, després d’una
fase de comunicació, a finals del 2019 i principis del
2020 s’han atorgat les primeres. Algunes d’aquestes
empreses han utilitzat i promocionat aquest
reconeixement.
Comissió de comunicació, comercialització i grans
esdeveniments
• Implementació de les accions de comunicació
durant el període de rebaixes.
VALORACIÓ
Accions i esdeveniments com ara l’Andorra Shopping
Festival s’han consolidat i han assolit ser referència.
Quan el nou Govern es va incorporar a la segona
meitat de l’any 2019, es van iniciar contactes amb els
principals agents econòmics del sector del comerç per
valorar el grau de satisfacció respecte al Pla estratègic
del turisme de compres. En general la valoració va ser
positiva, a excepció d’alguns projectes o propostes. Un
cop realitzada aquesta valoració, tant el Ministeri
d’Economia com el de Turisme es van fixar com a
objectiu seguir amb les accions incloses al Pla i
reformular algunes propostes a partir del diàleg ja
iniciat amb els agents econòmics.
En general, les accions plantejades en el Pla estratègic
del turisme de compres havien anat seguint el procés
d’implementació fins a les vigílies de la crisi
sobrevinguda amb l’arribada del SARS-CoV-2. A
banda de la vigència de gairebé la totalitat de les
accions recollides en el Pla, aquesta crisi ha posat de
manifest la necessitat d’avançar amb fermesa cap a la
digitalització i la creació d’un mercat web (marketplace
on line). Aquesta ha de ser una de les prioritats que ha
de recollir el treball de reflexió i adaptació del Pla al
nou escenari COVID.
Algunes accions plantejaven també la necessitat de
renovar acords i negociacions, d’altres requerien la
implicació d’un sector empresarial que, en el nou
context, tenia altres prioritats més urgents.
Tot i així, entre les accions de les entitats privades que
s’han anat desenvolupant, n’hi ha alguna, com
l’etiqueta de qualitat de la Cambra de Comerç, que no
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tindrà continuïtat, per engegar un procés de reflexió i
redefinició del concepte i de la seva implementació.
Pel que fa al Govern, la diagnosi del Pla ja havia
evidenciat l’impacte que podia tenir la fuga de
compres d’un client andorrà amb poder adquisitiu i la
importància, per tant, de recuperar el client del país.
Així doncs, la incertesa que generava el tancament de
fronteres i l’aturada econòmica per la situació
derivada del SARS-CoV-2 han obligat el Govern a
replantejar la priorització de les accions i fomentar
altres tipus d’accions, com ara les campanyes de
conscienciació del consum local.
11. De quina manera, quan i a on s’utilitza en la
campanya de promoció el terme “Covid-ready”?
Andorra Turisme s’ha enfocat en la comunicació del
destí des del punt de vista més aspiracional, explicant
l’oferta existent per tal d’atraure el turista durant
l’estiu. Tots els estudis i informes que hem anat
analitzant durant el confinament ens han portat a
concloure que en l’entorn post-COVID la
comunicació turística i de promoció del destí havia de
vehicular-se en aspectes com la natura, la muntanya i
activitats a l’aire lliure. Aquesta decisió estratègica ha
donat fruit, tenint en compte els resultats aconseguits
durant l’estiu, molt millors del que tot el sector
s’esperava i amb una situació favorable d’afluència
turística durant l’agost.
Tal com es va explicar en la presentació de la
campanya d’estiu al sector turístic i a la premsa el 28
de maig passat, aquest estiu s’ha treballat mitjançant
la plataforma en diferents fases de comunicació i
diferents missatges adaptats a cadascuna de les fases:
• Momentum 0 / de març a maig
Objectiu: s’han fet servir els mitjans propis, com les
xarxes socials, per mantenir la comunicació del destí
des d’un punt de vista aspiracional, adaptant el
missatge a la situació de confinament i fent
propostes per a quan la situació permetés viatjar.
Missatge: “Queda’t a casa i somia.”
• Momentum 1 / juny
Objectiu: comunicar Andorra d’una forma rellevant
per posicionar-nos al mindset del turista en el
moment que vulgui fer escapades i treballar la fase
d’inspiració per donar a conèixer l’oferta del país.
Missatge: “Tot el que t’espera. Descobreix-ho!”
• Momentum 2 / juliol i agost
Objectiu: en un període de màxima activitat
publicitària de les destinacions turístiques, Andorra
ha estat intensificant la presència publicitària i
assentant el missatge iniciat durant el Momentum 1
per motivar la visita a Andorra.
Missatge: “Ara és el moment de fer-ho realitat.”

Addicionalment, s’ha treballat en una campanya
destinada a l’oferta més urbana (compres, cultura,
benestar i gastronomia) adreçada als mercats propers:
Catalunya, València i Aragó i el sud de França
(Occitània).
Objectiu: fomentar les visites durant els mesos de
setembre i octubre.
Dates: de l’1 al 30 de setembre.
Missatge: “Planifica la teva escapada a Andorra.”
En la comunicació institucional del Govern
d’Andorra, la utilització del terme ‘Covid-Ready’ s’ha
dut a terme puntualment, per part de representants
del Govern en les seves declaracions públiques com a
un concepte que construeix i concentra l’estratègia de
control, vigilància i seguiment del coronavirus SARSCoV-2 a Andorra. La utilització d’aquest terme,
reconeix, implícitament, la impossibilitat de
qualificar, encara, a hores d’ara, qualsevol territori
com a ‘Covid-Free’, ja que no existeix la garantia
d’estar completament lliures del virus.
Així, s’ha emprat el terme ‘Covid-Ready’ en
declaracions públiques, tant en mitjans de
comunicació nacionals com internacionals, per
explicar amb un sol terme la resposta d’Andorra
davant la crisis sanitària, aspectes com el cribratge
massiu al 90% de la població o els cribratges sectorials
–per conèixer la penetració del virus i aïllar
selectivament les persones malaltes–, així com
l’aprovació de mesures preventives com l’ús de la
mascareta, la distància interpersonal o la higiene de
mans.
La voluntat del Govern durant aquests mesos ha estat
posicionar Andorra com a un país que, en un exercici
de corresponsabilitat entre administració i ciutadania,
ha activitat totes les eines i elements a la seva
disposició per evitar la transmissió del virus.
D’aquesta manera, es trasllada, a través d’un únic
concepte, el missatge que els turistes poden visitar un
país on s’ha dut a terme una gestió acurada de la
pandèmia i en el qual poden gaudir de la seva visita
amb les màximes garanties possibles.
Andorra la Vella, 25 de setembre del 2020
Verònica Canals Riba
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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 pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 15 de juliol del 2020, relatives al transport
sanitari, i publicades en el Butlletí del Consell
General número 56/2020, del 17 de juliol.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 28 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Ministeri de Salut
Preguntes amb respostes escrites del
Govern (Reg. núm. 0537)
Preguntes amb respostes escrites del Govern
relatives al transport sanitari, formulades pel
M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
Es demana:
1. Quines han estat les motivacions que han dut al
Ministeri de Salut a renovar per un any més la
concessió d’Ambulàncies del Pirineu el transport
sanitari?
Per respondre a la pregunta formulada, en primer lloc
cal fer constar que la darrera actualització del Pla
director del transport sanitari a Andorra vigent és de
l’any 2015.
Atès que el Pla director del transport sanitari vigent
s’ha de modificar a l’efecte d’adaptar-lo a les necessitats
actuals, el Govern, mitjançant una comissió tècnica
formada pel Ministeri de Salut, el Ministeri d’Afers
Socials, la Caixa Andorrana de Seguretat Social
(CASS), Bombers, la Creu Roja i el Servei Andorrà
d’Atenció Sanitària (SAAS), està analitzant el
funcionament actual dels serveis per detectar les
possibles disfuncions i establir les mesures oportunes
per millorar i adequar el servei a les necessitats de la
població. A partir de les propostes de la comissió
esmentada, s’efectuaran, si escau, els canvis normatius
i s’actualitzarà el Pla director amb l’objectiu final de
millorar la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència del transport
sanitari, i optimitzar i racionalitzar els recursos públics,
tant humans com materials.
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El nou Pla director del transport sanitari haurà
d’establir quin és el model de gestió més adequat tenint
en compte les condicions i els requisits de prestació de
servei que s’hagin fixat, segons indiqui l’estudi de
situació realitzat.
No obstant això, els treballs de la comissió s’han
endarrerit degut al fet que les institucions i entitats
implicades han hagut de destinar tots els recursos a la
lluita contra la pandèmia del SARS-CoV-2, atès que el
Principat d’Andorra, com la resta del món, està immers
en una situació d’emergència sanitària. Així, no tenint
definit el nou Pla director, i per tant sense establir les
condicions i els requisits de prestació de servei ni el
model de gestió, es va decidir renovar la concessió
actual.
El fet de dur a terme la licitació hauria comportat que
s’hagués licitat quelcom que no s’ajusta a l’objectiu de
millora de la qualitat, de l’eficàcia i l’eficiència preteses
i, en conseqüència, el SAAS assumiria obligacions a
llarg termini que no s’ajustarien a les directrius del nou
Pla.
2. En base a quina norma s’ha renovat tàcitament
un any més el contracte de concessió establert al
seu dia amb Ambulàncies del Pirineu?
El contracte anomenat “Contracte per a la prestació
dels serveis de transport sanitari terrestre individual
no medicalitzat extern programat i no programat i de
l’intern no programat i no urgent del Servei Andorrà
d’Atenció Sanitària” s’ha prorrogat en virtut del que
preveu la disposició addicional segona 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.
És necessari puntualitzar que el contracte no s’ha
renovat tàcitament per un any més, com s’afirma en
l’enunciat de la pregunta.
En aquest cas, sota l’empara de la Llei esmentada, s’ha
prorrogat mitjançant una addenda al contracte, que
exclusivament prorroga de forma expressa la vigència
i durada del contracte, que s’ha establert a comptar
del dia 1 de setembre del 2020 fins a la implantació
efectiva del nou adjudicatari del concurs públic
convocat per renovar el servei o fins al 31 de desembre
del 2020, renovable fins al màxim d’un any a partir de
la data de la fi del termini legal del contracte objecte
de pròrroga.
És a dir, l’objectiu no ha estat prorrogar directament
un any el contracte, sinó poder disposar del temps
suficient sense excedir el termini màxim que estableix
la Llei perquè els implicats en l’elaboració del nou Pla
director puguin fer-lo i, conseqüentment, un cop es
disposi d’aquest Pla i per tant quedi establert el model
de gestió desitjat, fer, si escau, la licitació.
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3. Qui ha d’avaluar les necessitats existents en
transport sanitari?
L’avaluació de les necessitats que hi ha en transport
sanitari correspon a la comissió tècnica formada pel
Ministeri de Salut, el Ministeri d’Afers Socials, la
CASS, el Cos de Bombers, la Creu Roja i el SAAS.
4. Qui és el responsable de la redacció d’un plec de
bases pel concurs que ha de reorganitzar un
transport que no sempre funciona, o ha funcionat,
ni a satisfacció de l’Administració ni de
l’administrat?
El responsable de la redacció i licitació del concurs
corresponent és el Servei Andorrà d’Atenció
Sanitària (SAAS), amb la col·laboració del Govern i
la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).
5. La taula que s’ha d’encarregar de revisar el model
de transport sanitari ha fet alguna reunió més
després de la celebrada el mes de novembre de l’any
passat?
En la primera reunió de la Comissió de Treball del
Transport Sanitari i Sociosanitari, el dia 11-11-2019,
es va acordar crear un grup de treball més operatiu per
analitzar el funcionament dels serveis de transport
sanitari i sociosanitari. Aquest grup de treball, format
per tècnics del Ministeri de Salut i del Ministeri
d’Afers Socials, va dur a terme diverses reunions amb
les entitats que participen en els serveis de transport
sanitari i sociosanitari del país. Concretament, va
mantenir reunions amb el SAAS, la Creu Roja i el
Depeis. També es van reunir amb l’Associació de
Tècnics en Emergències Sanitàries.
Aquest equip havia de presentar els resultats del seu
treball a la Comissió de Treball el dia 24-3-2020, però
la reunió es va anul·lar amb motiu de la situació
d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2.
S’ha convocat de nou la Comissió de Treball del
Transport Sanitari i Sociosanitari per al dia 1
d’octubre, per reprendre els treballs.
6. Quines són les conclusions a les que ha arribat
aquesta taula per posar ordre a les pràctiques
actuals i aclarir les competències dels actors
implicats en aquest transport?
Com ja s’ha exposat, l’emergència sanitària causada
pel SARS-CoV-2 ha aturat durant uns mesos el
treball d’aquesta Comissió, que es reprendrà a
l’octubre, i el grup de treball presentarà els resultats a
la Comissió i s’analitzaran les diferents opcions.
7. Quin és el calendari previst pel Govern per
elaborar i redactar el concurs públic?
Un cop s’hagi aprovat el nou Pla director del transport
sanitari i si la fórmula escollida suposa externalitzar el

servei, el SAAS redactarà el plec de bases i farà la
licitació del concurs per contractar el servei relatiu al
transport sanitari individual no medicalitzat, atès que
es tracta d’una licitació complexa i que l’anàlisi de les
ofertes i la posterior avaluació s’ha de fer molt
detingudament. Pel que fa als terminis, es calcula que
per redactar el plec de bases es requerirà un mes a
comptar de l’aprovació del nou Pla director.
Per a la licitació, es requerirà un període
d’aproximadament tres mesos, que comprendrà les
fases següents:
• Aprovació de la licitació i publicació de l’edicte
corresponent al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
(BOPA)
• Presentació de les ofertes pels licitadors (els vint
dies següents a la publicació de l’edicte al BOPA)
• Obertura de les ofertes
• Anàlisi i valoració de les ofertes
• Adjudicació a l’oferta més ben valorada
En relació amb l’anterior, i segons l’acord del Consell
Directiu del SAAS de data 23 de juliol del 2020, està
previst establir un calendari per tal d’acomplir els
terminis previstos abans de la data límit.
Es preveu que el nou Pla director pugui estar enllestit
com a màxim a principis de l’any 2021, perquè el
SAAS disposi, en cas que l’opció de gestió escollida
tingui en compte l’externalització, de quatre o cinc
mesos per assegurar la licitació i l’adjudicació d’aquest
servei d’acord amb els nous criteris establerts.
Andorra la Vella, 25 de setembre del 2020
Joan Martínez Benazet
Ministre de Salut

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
Raynaud, consellera del Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per
escrit de data 16 de juliol del 2020, relatives als temes
relacionats amb els tècnics auxiliars sanitaris del
Principat, i publicades en el Butlletí del Consell
General número 56/2020, del 17 de juliol.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 28 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Ministeri de Salut
Pregunta amb resposta escrita del
Govern (Reg. núm. 0540)
Pregunta amb resposta escrita del Govern
relativa als temes relacionats amb els tècnics
auxiliars sanitaris del Principat, formulada
per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud,
consellera general del Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana +
Independents.
Es demana:
1. Si ha previst dur a terme accions a nivell dels
països veïns per tal d’homologar, fora d’Andorra, el
diploma
lliurat
pel
Govern
d’Andorra
d’ensenyament professional en professions
sanitàries i socials? Si pensa possible aconseguir
una equivalència com a TCAE per exemple en el
cas d’Espanya (Títol espanyol de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermeria)? Si s’ha previst
un reconeixement com a Tècnic?
El Decret de creació i regulació del diploma
d’ensenyament professional en professions sanitàries i
socials, del 24 de juliol del 2013, constitueix el marc
de referència per a la formació dels auxiliars
d’infermeria que es desenvolupa actualment al Centre
de Formació Professional.
A banda de la professió d’auxiliar d’infermeria, aquest
diploma permet accedir a altres professions de l’àmbit
socioeducatiu, com la d’auxiliar educatiu en
guarderies, escoles bressol i jardins d’infants o la de
guarda d’infants a domicili.
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complementaran amb altres qualificacions, vetllant
sistemàticament perquè s’adeqüin als criteris
establerts per aquest Marc.
Així doncs, tenint en compte, per una banda, els
treballs tècnics vinculats al Marc andorrà de
qualificacions i, per una altra, la revisió del model
d’ensenyament a la formació professional, vinculat al
Pla estratègic de renovació i millora del sistema
educatiu andorrà (Permsea), l’any 2019 es va iniciar
una revisió en profunditat del DEP SASO (diploma
d’ensenyament professional sanitari i social).
Aquesta revisió mena a l’elaboració de dos programes
diferenciats: un programa específic de l’àmbit
sociocomunitari i un programa específic de l’àmbit
sanitari.
El programa de l’àmbit sanitari condueix directament
a la professió d’auxiliar d’infermeria i, per tant, inclou
competències i recursos específics d’aquesta professió
i un pla d’estudis que respon a les exigències de la
classificació internacional. Cal remarcar que els
treballs d’elaboració d’aquest programa compten amb
la col·laboració de personal del SAAS pel que fa a les
exigències de la professió i, sistemàticament, s’ha fet
referència al Marc europeu de certificacions (EQF) i
la classificació internacional normalitzada d’educació
de la Unesco.
Actualment aquests treballs es troben molt avançats i
es preveu la publicació dels nous programes durant el
curs escolar. Posteriorment s’activaran els processos
de reconeixement i homologació de les titulacions
corresponents a cada programa amb els països del
nostre entorn: França, Espanya i Portugal.

Els treballs tècnics per crear la formació professional
del SEA (sistema educatiu andorrà) es van dur a
terme inspirats en el model francès, que combina
aspectes professionals amb assignatures generals. En
aquest plantejament es valora la importància de seguir
formant els joves del país, no només en les
competències professionals, sinó també en les que els
serviran per incorporar-se a la societat com a adults
responsables.

2. També es demana quan de temps necessita
Govern per estudiar els estatuts entrats a tràmits
per tal de crear l’associació de Tècnics auxiliars
sanitaris del Principat?
Al mes d’agost del 2019 l’Associació de Tècnics
Auxiliars Sanitaris va entrar a Tràmits del Govern
una sol·licitud de constitució d’associació. Fins a
finals de febrer del 2020 els departaments implicats en
el procediment van estar fent les seves aportacions a
la documentació presentada i a les seves
modificacions.

L’any 2015, s’inicien els treballs per crear el Marc
andorrà de qualificacions, que ha de permetre alinear
les diferents qualificacions emeses a Andorra amb les
exigències internacionals. Aquest Marc ha d’establir
els requisits dels diferents nivells de qualificacions i ha
d’orientar per definir nous programes i homologar les
qualificacions entre els diversos països. Es preveu que
aquests treballs finalitzin l’any 2021. Un cop acabat
aquest termini, es classificaran les qualificacions
emeses oficialment pel Govern d’Andorra i es

No obstant això, a partir de la data anterior els treballs
van resultar aturats degut al fet que els departaments
i ministeris implicats van haver de destinar tots els
recursos a la lluita contra la pandèmia del SARSCoV-2.

Paral·lelament, l’Àrea d’Entitats Jurídiques, del
Ministeri de Justícia i Interior, va mantenir diverses
reunions amb els representants de l’associació per
anar modificant els estatuts amb els suggeriments dels
implicats.
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Al mes de juliol del 2020, el Govern va rebre una
sol·licitud de constitució d’una nova associació
professional, l’Associació Professional de Tècnics en
Cures Auxiliars d’Infermeria, i els representants de
l’associació van informar via correu electrònic que es
desistia de la demanda anterior. Des d’aquella data els
ministeris implicats treballen conjuntament amb els
demandants per resoldre la nova sol·licitud.
Val a dir que els terminis per analitzar i resoldre una
sol·licitud de creació d’una associació professional
poden variar en funció de les verificacions i diligències
que hagin de fer els ministeris i departaments que
intervinguin en el procediment, amb la finalitat de
comprovar que es compleixen tots els requisits
establerts legalment.

puguin acomplir la seva tasca amb escreix i amb
previsió.
De la mateixa manera, s’acorda instar al Govern a
anar millorant la formació específica dels diferents
agents que intervenen prop de les víctimes (Policia,
Batllia, Hospital, Afers Socials, Educació, Comuns) i
assegurar-ne la seva aplicació i seguiment de manera
coordinada i articulada. Així com la presència, en
aquests àmbits, de persones amb la formació tècnica
en la matèria.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 25 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Andorra la Vella, 18 de setembre del 2020
Joan Martínez Benazet
Ministre de Salut

5- ALTRA INFORMACIÓ
5.1 Acords, resolucions i comunicacions
dels òrgans de la Cambra

La síndica general comunica que el Consell General
en la seva sessió del dia 25 de setembre del 2020,
exercint les competències que li atribueix l’article 133
del Reglament del Consell General, ha aprovat la
següent:
Resolució
Atès que els casos de violència de gènere detectats
durant el confinament degut a la Covid-19 s’han
incrementat significativament.
Atès que l’Àrea d’Atenció a les Víctimes de Violència
de Gènere ha d’experimentar un increment de
recursos que acompanyin la seva tasca i acció.
Atès que existint un marc legislatiu modern sobre la
qüestió els casos han seguit augmentant.
El Consell General, en la Sessió de Debat
d’Orientació Política del Govern del dia 25 de
setembre del 2020,
Acorda
Instar al Govern a valorar i incrementar els recursos
humans i econòmics de l’Àrea d’Atenció a les
Víctimes de Violència de Gènere de manera que

La síndica general comunica que el Consell General
en la seva sessió del dia 25 de setembre del 2020,
exercint les competències que li atribueix l’article 133
del Reglament del Consell General, ha aprovat la
següent:
Resolució
Atès que la gent gran és un dels col·lectius més
vulnerables davant la Covid-19 i les residències han
estat un dels principals focus de contagi i amb més
víctimes.
Atès que una de les conseqüències directíssimes de la
pandèmia de la Covid-19 és que ha deixat desfasat el
model de residències per a la gent gran i que obliga a
revisar el sistema i a investir de més recursos,
equipaments i mesures als centres residencials per
evitar que es torni a repetir una situació com la
viscuda.
Atès que és necessari repensar l’actual model
residencial dotant l’atenció primària del personal
necessari per fer dels domicilis centres d’atenció a la
dependència.
Atès que cal abordar de forma més eficaç i humana la
problemàtica de la dependència i també s’han
d’analitzar les possibilitats ocupacionals que ofereix
un jaciment d’ocupació a l’alça en els països del nostre
entorn, lligat a l’envelliment progressiu de la població.
Atès que s’ha de canviar la cultura medicalitzada per
una altra que treballi per la prevenció i la promoció
de la salut i sobretot pel manteniment de l’autonomia
personal.
El Consell General, en la Sessió de Debat
d’Orientació Política del Govern del dia 25 de
setembre del 2020,
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Acorda
Instar al Govern a elaborar i implementar un pla
integral de dependència i d’atenció domiciliària.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 25 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Acorda
Encomanar al Govern que analitzi la possibilitat de
signar i ratificar les disposicions pendents de
ratificació per part d’Andorra de la CSE revisada,
excepte les contingudes en els articles 18.1, 18.2 i
18.3, com a molt tard el 31 de març del 2021.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 25 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

La síndica general comunica que el Consell General
en la seva sessió del dia 25 de setembre del 2020,
exercint les competències que li atribueix l’article 133
del Reglament del Consell General, ha aprovat la
següent:
Resolució
Atès que Andorra ha anat fent un esforç progressiu
en matèria laboral i de seguretat i salut en el treball,
per tal d’anar assolint els estàndards internacionals en
la matèria.
Atès que l’any 2004 Andorra va ratificar 79 dels 98
paràgrafs de la Carta Social Europea revisada (CSE),
amb el compromís de ratificar-ne més en el futur.
Atès que l’any 2011 es va iniciar un procediment
d’avaluació de les disposicions no acceptades de la
CSE, que es complementa d’un segon informe emès
l’any 2015.
Atès que l’Estat andorrà ja va manifestar prop del
Comitè Europeu de Drets Socials, estar en disposició
de signar les disposicions contingudes en els articles
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 19.2, 19.4 (a i b), 21, 22, 25, 27, 28
i 29.
Atès que la signatura de l’acord d’associació amb la
Unió Europea ens requerirà esforços addicionals que
han d’elevar l’estàndard en la matèria.
Atès que la situació de la Covid-19 ha modificat,
encara que només sigui temporalment, la situació del
mercat de treball a Andorra.
El Consell General, en la Sessió de Debat
d’Orientació Política del Govern del dia 25 de
setembre del 2020,

1

Conveni sobre el treball forçós i el seu protocol addicional, Conveni
sobre la llibertat sindical i la protecció del dret de sindicació, Conveni
sobre el dret de sindicació i de negociació col·lectiva, Conveni sobre
igualtat de remuneració, Conveni sobre l’abolició del treball forçós,
Conveni sobre la discriminació (treball i ocupació), Conveni sobre l’edat
mínima i el Conveni sobre les pitjors formes de treball infantil

La síndica general comunica que el Consell General
en la seva sessió del dia 25 de setembre del 2020,
exercint les competències que li atribueix l’article 133
del Reglament del Consell General, ha aprovat la
següent:
Resolució
Atès que Andorra ha anat fent un esforç progressiu
en matèria laboral i de seguretat i salut en el treball,
per tal d’anar assolint els estàndards internacionals en
la matèria.
Atès que Andorra no és membre de l’Organització
Internacional del Treball (OIT), tot i que en matèria
de seguretat i salut en el treball la normativa d’aquesta
organització actua com a dret supletori, vinculant en
defecte de norma interna.
Atès que els Convenis fonamentals1 i els Convenis de
governança2 són instruments que aportarien valor
afegit a la imatge internacional d’Andorra relativa a
l’adequació de l’estàndard laboral andorrà i a la
transparència internacional en aquesta qüestió.
Atès que tots els països del món són membres de
l’OIT, amb l’excepció de Liechtenstein, Mònaco,
Micronèsia, Nauru, Bhutan, Corea del Nord i
Andorra.
Atès que la signatura de l’acord d’associació amb la
Unió Europea ens requerirà esforços addicionals que
han d’elevar l’estàndard en la matèria.
Atès que la situació de la Covid-19 ha modificat,
encara que només sigui temporalment, la situació del
mercat de treball a Andorra.

2

Convenis i el protocol addicional sobre la Inspecció de Treball,
Conveni sobre les polítiques del treball i Conveni sobre les consultes
tripartides (normes internacionals del treball).
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El Consell General, en la Sessió de Debat
d’Orientació Política del Govern del dia 25 de
setembre del 2020,
Acorda
Encomanar al Govern que analitzi la possibilitat de
signar i ratificar els 6 convenis fonamentals i els 4
convenis de governança de l’OIT, com a molt tard el
30 de setembre del 2021.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 25 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

La síndica general comunica que el Consell General
en la seva sessió del dia 25 de setembre del 2020,
exercint les competències que li atribueix l’article 133
del Reglament del Consell General, ha aprovat la
següent:
Resolució
Vist que la salut mental afecta avui en dia un gran
nombre de persones tant en el nostre país com a la
resta del món i la tendència va a l’alça a escala
mundial.
Atès que l’OMS estima que a partir del 2020, cinc de
les deu malalties que causaran més discapacitat
laboral seran els trastorns mentals i seran la principal
causa de discapacitat a escala global a partir del 2030.
A Andorra, hi va haver un augment del 6,7% del
nombre de baixes laborals relacionades amb
problemes de salut mental entre el 2017 i el 2018 i
això pot provocar un augment creixent de la despesa
pública.
Atès que la Unió Europea ha declarat la salut mental
com una prioritat i assenyala que cal enfocar els
problemes de salut mental des de les polítiques
públiques, promovent la prevenció d’aquestes
malalties al conjunt de la població.
Atès que la crisi sanitària provocada per la Covid-19
ha posat de manifest un augment de visites al servei
de salut mental en l’àmbit ambulatori, passant de
12.233 visites el 2019 entre els mesos de gener i juliol
a 13.784 visites el 2020. El nombre de pacients nous
des de l’inici del 2020 s’ha vist incrementat en un 16%
en relació amb el 2019. El confinament, el
distanciament social, la crisi econòmica i la
impossibilitat d’acomiadar els difunts amb els ritus
funeraris habituals són situacions que han afectat i
afectaran la salut mental de les persones. Els estats
d’ànims depressius, l’ansietat o l’angoixa estan cada

vegada més presents en la nostra societat, i més en el
context actual.
El Consell General, en la Sessió de Debat
d’Orientació Política del Govern del dia 25 de
setembre del 2020,
Acorda
Encomanar al Govern en el termini de 6 mesos, que:
1. Es reforci el servei de salut mental per fer front a les
demandes derivades de la Covid 19: servei telefònic
de recolzament, atenció psicològica o psiquiàtrica,
ingressos hospitalaris, etc.
2. Es finalitzi el Pla Integral de Salut Mental, de forma
transversal, tenint en compte tots els actors, inclosos
els professionals de la salut mental i tot tipus
d’afectacions definint les estructures i els
equipaments per donar resposta a les necessitats
existents.
3. S’executin les actuacions que es derivin del Pla
Integral de Salut Mental tenint en compte les
necessitats actuals i dotant-lo dels recursos escaients.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 25 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

La síndica general comunica que el Consell General
en la seva sessió del dia 25 de setembre del 2020,
exercint les competències que li atribueix l’article 133
del Reglament del Consell General, ha aprovat la
següent:
Resolució
Vist que les darreres dades de la Policia sobre
detencions relacionades amb les drogues han
augmentat considerablement en els darrers anys,
passant de 95 casos l’any 2016 a 191 l’any 2019.
Vist que el consum de drogues entre la població més
jove està en augment.
Vist que aquest augment en el consum està provocant
també greus trastorns conductuals i d’addiccions
entre els joves.
Atès que aquesta situació no només afecta els joves
sinó també les seves famílies i el seu entorn,
esdevenint una problemàtica familiar i social molt
greu.
El Consell General, en la Sessió de Debat
d’Orientació Política del Govern del dia 25 de
setembre del 2020,
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Acorda
Encomanar al Govern, en un període màxim de 6
mesos, que:
1. Actualitzi l’informe del Pla Nacional contra les
Drogodependències.
2. Inclogui dins del Pla Nacional contra les
Drogodependències actuacions en matèria de
prelaboral i reinserció per a adolescents i joves en risc
d’exclusió social.
3. Executi les actuacions que es derivin d’aquest Pla
Nacional contra les Drogodependències, tenint en
compte
les
necessitats
actuals
i
dotant-lo dels recursos escaients.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 25 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

La síndica general comunica que el Consell General
en la seva sessió del dia 25 de setembre del 2020,
exercint les competències que li atribueix l’article 133
del Reglament del Consell General, ha aprovat la
següent:
Resolució
Vist que el proppassat 16 de setembre, les i els
ministres de medi ambient dels països iberoamericans,
a iniciativa d’Andorra com a secretaria pro tempore, i
transcorreguts 11 anys, van aprovar la declaració de
la X conferència de ministres de medi ambient.
Vist que aquesta declaració considera que els reptes
associats al canvi climàtic i a la pèrdua de la
biodiversitat són dos dels majors i més urgents
desafiaments als que s’enfronta la humanitat però
també el propi planeta i que hem de revaluar la nostra
relació amb la natura prioritzant la inversió en la
protecció, la conservació i l’ús sostenible de la natura
per ajudar a impulsar les economies mundials.
Vist que gran part del món està immers en un
accelerat procés de revisió de les polítiques i mesures
necessàries per afrontar els desafiaments del canvi
climàtic i la pèrdua de la biodiversitat. Concretament
aquest mateix mes de setembre se celebra la cimera
mundial de biodiversitat convocada per Nacions
Unides per posar de relleu la urgència d’actuar en
aquest àmbit, tenint en compte, endemés, que els
objectius que s’havien d’assolir en el marc de la
dècada de la biodiversitat 2011-2020 no han estat,
malauradament, completats.
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Vist que la pandèmia del COVID-19 ha posat de
manifest l’estreta relació entre les crisis sanitàries i la
crisi ambiental. Avui dia, ja no manquen evidències
científiques que identifiquen el lligam indissociable
entre la qualitat dels serveis ecosistèmics proveïts per
ecosistemes en bon estat de conservació, i la baixa
difusió d’agents patògens i sobretot d’agents zoonòtics
que poden contagiar l’ésser humà. El maneig
inadequat dels hàbitats naturals, el comerç il·legal
d’espècies de la fauna i de la flora, i la pèrdua de
biodiversitat multipliquen el risc d’epidèmies
provinents del regne animal, en particular de la fauna
silvestre. La disminució de superfície dels ecosistemes
naturals, així com els efectes de la contaminació i el
canvi climàtic, acaben repercutint en un enorme cost
sanitari. Invertir en la protecció, conservació i en l’ús
sostenible de la natura, constitueix una estratègia
fonamental per prevenir crisis similars.
Vist que la recuperació econòmica de la crisi generada
pel COVID-19 necessita integrar la dimensió
mediambiental, sense que l’impacte de la pandèmia
freni la capacitat dels governs per assignar recursos a
la promoció del desenvolupament sostenible,
garantint el principi de no Regressió Ambiental.
Vist que Andorra és un país amb una biodiversitat
excepcional. Un dels patrimonis més valuosos que té
és la seva natura, reflectida en els seus paisatges, però
alhora, per la seva condició de territori d’alta
muntanya, els seus sistemes naturals són altament
fràgils.
Els espais naturals són un dels actius turístic del nostre
país que han agafat encara més valor amb la crisi
sanitària i per aquest motiu requereixen d’una gestió
acurada per preservar la seva sostenibilitat a llarg
termini.
Considerant que Andorra afrontarà en el mig termini
un repte cabdal: conciliar la pressió exercida sobre els
recursos naturals pels motors econòmics del país, i
especialment el turisme, amb la necessitat, vital, de
poder garantir la pervivència dels serveis ecosistèmics
existents i, aconseguir aquesta conciliació podria fer
d’Andorra un exemple inspirador per a altres països i
territoris que es troben davant d’una equació
estratègica similar.
El Consell General, en la Sessió de Debat
d’Orientació Política del Govern del dia 25 de
setembre del 2020,
Acorda
Encomanar al Govern que, abans de finalitzar el 2022,
realitzi un estudi de la capacitat de càrrega del nostre
medi natural, segregat en funció de l’ús actual del
territori, per tal de disposar de les dades necessàries
que permetin definir les polítiques de gestió en
diferents àmbits (promoció turística, ordenació del
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territori, mobilitat, gestió dels espais protegits, etc.)
que assegurin un desenvolupament sostenible del país
alhora que participin en l’assoliment dels objectius
fixats per la comunitat internacional a escala global.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 25 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

indústries que puguin contribuir a crear riquesa al país
i representin una nova font d’ingressos per a l’Estat
Andorrà.
3. Promogui, en un període màxim de 6 mesos, els
estudis necessaris per a valorar la viabilitat de crear un
Fons Sobirà Andorrà, que pugui esdevenir impulsor
en sectors estratègics de l’economia i aporti riquesa al
país, ajudant a finançar noves inversions, i el benestar
de tots els ciutadans i que es doti amb les aportacions
derivades de nous sectors econòmics.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.

La síndica general comunica que el Consell General
en la seva sessió del dia 25 de setembre del 2020,
exercint les competències que li atribueix l’article 133
del Reglament del Consell General, ha aprovat la
següent:

Casa de la Vall, 25 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Resolució
Vist el cost que ha representat per a les finances de
l’Estat i dels Comuns les accions derivades de la gestió
de la crisi sanitària ocasionada per la situació
d’emergència sanitària causada per la pandèmia del
SARS-CoV-2.

La síndica general comunica que el Consell General
en la seva sessió del dia 25 de setembre del 2020,
exercint les competències que li atribueix l’article 133
del Reglament del Consell General, ha aprovat la
següent:

Atès que és necessari poder fer front als nous reptes
que puguin ser plantejats per qualsevol emergència
sanitària, social o altres situacions imprevistes.

Resolució
Tenint en compte els sectors de diversificació
econòmica amb els quals el Govern està treballant.
Vista la importància d’aquests sectors dins de
l’economia digital.
Atès que la situació causada per la Covid-19 ha posat
de manifest la necessitat d’accelerar la diversificació
econòmica.
El Consell General, en la Sessió de Debat
d’Orientació Política del Govern del dia 25 de
setembre del 2020,

Atès que és responsabilitat de l’Estat dotar-se dels
mitjans econòmics i materials necessaris per a garantir
el benestar de tots els ciutadans, un nivell de vida
digne, la continuïtat de les empreses i el manteniment
dels llocs de treball.
Atès que el creixement de l’economia ajudarà a pagar
el cost de la crisi sanitària.
El Consell General, en la Sessió de Debat
d’Orientació Política del Govern del dia 25 de
setembre del 2020,
Acorda
Encomanar al Govern, que:
1. Impulsi, abans del 31 de desembre de 2020, la
modificació de l’article 19 de la Llei 32/2014, del 27
de novembre, de sostenibilitat de les finances
públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, als
efectes d’incrementar la partida pressupostària dels
pressupostos generals de l’Estat i dels Comuns que ha
de ser destinada a la dotació del compte de
compensació d’acord amb el nivell de creixement
econòmic del país.
2. Realitzi, en un període màxim de 6 mesos, un estudi
al respecte de la viabilitat de nous sectors econòmics
que permetin donar un impuls a l’agricultura i al
comerç, facilitant alhora la implantació de noves

Acorda
Encomanar a les institucions i entitats concernides
que, durant el primer semestre del 2021, presentin un
seguit de mesures per afavorir la digitalització de
l’economia i l’emprenedoria que incloguin:
- Un pla estratègic de l’ecosistema d’innovació del
país
- Una proposta de model de districtes digitals (zones
franques tecnològiques)
- Una proposta de model de parc tecnològic
- Un pla de transformació digital en el comerç
tradicional
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 25 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Atesa la necessitat de desenclavar i diversificar els
accessos al país.
La síndica general comunica que el Consell General
en la seva sessió del dia 25 de setembre del 2020,
exercint les competències que li atribueix l’article 133
del Reglament del Consell General, ha aprovat la
següent:
Resolució
Vist que l’accés a l’habitatge a un preu assequible ha
estat i és una de les prioritats del Govern, una qüestió
que té una dimensió social evident, però que també té
implicacions directes en la competitivitat de la nostra
economia.
Vist que el Cap de Govern en el seu discurs
d’Orientació Política va exposar que des del Govern
s’aposta de manera clara per accions destinades a
garantir que ningú quedi exclòs a tenir dret a un
habitatge digne, amb accions orientades a garantir
l’eficiència del mercat.
Considerant que la qüestió de l’habitatge no depèn
exclusivament del Govern o del Consell General, sinó
que els Comuns tenen una àmplia atribució
competencial en matèria d’urbanisme.
El Consell General, en la Sessió de Debat
d’Orientació Política del Govern del dia 25 setembre
del 2020,
Acorda
S’encomana a Govern que dugui a terme les accions
de concertació necessàries amb tots els Comuns per
tal que implementin els incentius necessaris per
fomentar la construcció de l’habitatge de lloguer
residencial a preu assequible.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 25 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

La síndica general comunica que el Consell General
en la seva sessió del dia 25 de setembre del 2020,
exercint les competències que li atribueix l’article 133
del Reglament del Consell General, ha aprovat la
següent:
Resolució
Tenint en compte que l’Aeroport d’Andorra-La Seu
d’Urgell disposa de l’homologació de la maniobra
d’aterratge instrumental amb tecnologia GPS.

Vistes les problemàtiques que els fenòmens naturals
(per exemple: allaus i esllavissades) poden suposar
limitacions en l’accés rodat al país.
El Consell General, en la Sessió de Debat
d’Orientació Política del Govern del dia 25 de
setembre del 2020,
Acorda
Encomanar al Govern que iniciï els tràmits que
permeti tenir connexions aèries a través de línies
regulars amb Madrid, París i Lisboa i cloure els estudis
necessaris per estudiar la viabilitat d’altres
infraestructures de transport que facilitin l’arribada de
viatgers a Andorra.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 25 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

La síndica general comunica que el Consell General
en la seva sessió del dia 25 de setembre del 2020,
exercint les competències que li atribueix l’article 133
del Reglament del Consell General, ha aprovat la
següent:
Resolució
Vista la crisi econòmica, financera, sanitària i social
provocada per la pandèmia del coronavirus.
Vist que ens afrontem a la situació econòmica més
complexa de la nostra historia recent.
Vist que és la Unió Europea, avui dia, qui lidera, en el
nostre entorn pròxim, la lluita contra la pandèmia.
Vist que el paper dels Estats i la coordinació amb els
diferents actors internacionals i en particular, amb la
Unió Europea per adoptar mesures de suport a
l’economia serà fonamental per esmorteir la crisi i
evitar una destrucció del teixit empresarial i dels llocs
de treball.
Atenent el fet que Andorra pot invocar les
disposicions de la UE contretes en l’Acord de
cooperació de 2005 celebrat entre la UE i el Principat
d’Andorra ja que aquest Acord constitueix un
instrument valuós de col·laboració i té un caràcter de
conveni marc que permet la cooperació entre les parts
en qualsevol àmbit que desitgin.
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El Consell General, en la Sessió de Debat
d’Orientació Política del Govern del dia 25 de
setembre del 2020,
Acorda
Encomanar al Govern per a què, en el marc de
l’Acord de Cooperació entre el Principat d’Andorra i
la Unió Europea, i de conformitat amb el que estableix
l’article 9 del mateix Acord, iniciï converses amb el
Comitè de cooperació, creat per a la gestió de l’Acord,
per tal que ambdues parts, es comprometin, en l'àmbit
de les seves competències respectives, a cooperar
sobre una base, el més àmplia possible i en benefici
mutu en les àrees d’interès comú (Article 1)
especialment (encara que no exclusivament) les
previstes en els articles 2 a 8 de l’Acord (entre d’altres,
els assumptes socials i sanitaris, doncs el coronavirus,
la política regional, el medi ambient, les xarxes de
transport, l'educació i la formació professional, i la
joventut).
I encomanar al Govern per a què valori, de
conformitat amb el que estableix l’article 8 de l’Acord
de Cooperació, les iniciatives necessàries amb la Unió
Europea per reforçar l’àmbit d’aplicació d’aquest
Acord mitjançant acords sobre matèries específiques
relacionades amb els aspectes sanitaris, econòmics i
socials de la pandèmia del Coronavirus.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 25 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

La síndica general comunica que el Consell General
en la seva sessió del dia 25 de setembre del 2020,
exercint les competències que li atribueix l’article 133
del Reglament del Consell General, ha aprovat la
següent:
Resolució
Tenint en compte el context de la COVID-19, les
companyies d’autobusos del país han eliminat la major
part dels seus horaris de bus que permetien als
estudiants que estan cursant els seus estudis a
l’estranger tornar cap a Andorra el cap de setmana.
El Consell General, en la Sessió de Debat
d’Orientació Política del Govern del dia 25 de
setembre del 2020,
Acorda
Es demana a Govern, d’estudiar les necessitats de
transport dels nostres estudiants a l’estranger i si

s’escau, segons el resultat de l’estudi, proposar
solucions al respecte.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 25 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

La síndica general comunica que el Consell General
en la seva sessió del dia 25 de setembre del 2020,
exercint les competències que li atribueix l’article 133
del Reglament del Consell General, ha aprovat la
següent:
Resolució
Tenint en compte el període difícil que el nostre país
està vivint, des de Terceravia pensem que cal reforçar
els valors i preparar els nostres joves pel futur.
El Consell General, en la Sessió de Debat
d’Orientació Política del Govern del dia 25 de
setembre del 2020,
Acorda
Es demana a Govern d’estudiar la possibilitat de
potenciar les accions per desenvolupar valors com la
resiliència, la solidaritat, el respecte i l’empatia ja
inclosos en els programes educatius del Sistema
educatiu andorrà, com també potenciar la
intel·ligència emocional i l’aprenentatge en base a
l’error productiu suscitant les emocions dels nens i
nenes.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 25 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

La síndica general comunica que el Consell General
en la seva sessió del dia 25 de setembre del 2020,
exercint les competències que li atribueix l’article 133
del Reglament del Consell General, ha aprovat la
següent:
Resolució
Atès que un pla nacional d’infraestructures dibuixa
les infraestructures estratègiques d’àmbit nacional
necessàries per a les pròximes dècades.
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Atès que considerem que és necessària una política
d’inversions independent del partit que governi i en
benefici del conjunt de la ciutadania d’Andorra.
I atès que el Govern ja està treballant en iniciatives
encaminades a establir un marc estratègic a llarg
termini de la política d’inversions públiques.
El Consell General, en la Sessió de Debat
d’Orientació Política del Govern del dia 25 de
setembre del 2020,
Acorda
Elaborar un pla nacional d’inversions, amb la
participació de totes les entitats concernides amb una
planificació a mig i llarg termini, amb l’objectiu de
garantir l’estabilitat en matèria d’infraestructures
estratègiques de país.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 25 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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