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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 23 d’octubre
del 2020, exercint les atribucions que li confereix
l’article 80 del Reglament del Consell General, ha
acordat a demanda del M. I. Sr. Oliver Alís Salguero,
conseller general del Grup Parlamentari Terceravia +
Unió Laurediana + Independents, prorrogar el
termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de
llei del Codi de la circulació. El nou termini finalitza
el dia 13 de novembre del 2020, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 23 d’octubre del 2020
Meritxell Palmitjavila Naudí
Subsíndica General

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 23 d’octubre
del 2020, exercint les atribucions que li confereix
l’article 80 del Reglament del Consell General, ha
acordat a demanda del M. I. Sr. Oliver Alís Salguero,
conseller general del Grup Parlamentari Terceravia +
Unió Laurediana + Independents, prorrogar el
termini per a la 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 13 de novembre del 2020, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 23 d’octubre del 2020
Meritxell Palmitjavila Naudí
Subsíndica General

4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 23 d’octubre
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 22
d’octubre del 2020, relatives al marc normatiu del
Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA
(CTRA,SA) i d’acord amb els articles 18 i 130 del
Reglament del Consell General ha acordat admetreles a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm.
830).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 23 d’octubre del 2020
Meritxell Palmitjavila Naudí
Subsíndica 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 al marc
normatiu del Centre de Tractament de Residus
d’Andorra, SA (CTRA, SA)
Vist que la Llei 6/2013, del 9 de maig, de crèdit
extraordinari per finançar l’adquisició d’accions de la
societat Centre de Tractament de Residus SA, va
establir l’adquisició per part del Govern de 133
accions de la societat Centre de Tractament de
Residus d’Andorra SA (CTRASA), per un import
total d’1.082.811,52 euros, i l’adquisició per part de
l’ens públic Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) de
337 accions de la societat Centre de Tractament de
Residus d’Andorra SA (CTRASA), per un import
total de 2.743.665,28 euros.
Vist que la compra d’aquestes accions va suposar que
CTRA, SA passava a ser propietat 100% pública, amb
una participació del 28,3% del capital per part del
Govern i una participació del 71,7% del capital per
part de FEDA.
Vist que els informes de la Comissió Legislativa de
Finances i Pressupost amb relació’ a les fiscalitzacions
dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents
als exercicis 2017 (Butlletí del Consell General Núm.
67/2020) i 2018 (Butlletí del Consell General Núm.
81/2020), estableixen que:
“La inadequació de la naturalesa jurídica del Centre
de Tractament de Residus d’Andorra, SA (CTRA,
SA) i la seva propietat publica impedeix al Govern
exercir el control sobre la societat així́ com sobre els
seus propis serveis o altres instruments de gestió
directa i, per tant, no li es possible acomodar
unilateralment les prestacions principals i les
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accessòries de la societat ni les contraprestacions a
satisfer, com podria ser adequar els volums d’activitat
i les retribucions del servei a les necessitats, redefinir
el model de finançament de les inversions, el cost de
l’operació́ financera implícita, els terminis
d’amortització de les inversions o la durada de la
mateixa societat”.
Vist que l’informe de la Comissió Legislativa de
Finances i Pressupost del Consell General, amb
relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal
de Comptes corresponent a l’exercici 2018, estableix
que “la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
recomana que s’impulsi un canvi normatiu amb
l’objectiu d’adequar el marc normatiu del Centre de
Tractament de Residus d’Andorra, SA (CTRA, SA)
a la seva condició d’instrument de gestió́ directa de la
Administració general”.
Es formulen les preguntes següents:
1. Per què, tot i ser el Centre de Tractament de
Residus d’Andorra, SA (CTRA, SA) de propietat
pública des del 2013, el Govern d’Andorra encara no
ha modificat la naturalesa jurídica de CTRA,SA per
adequar el marc normatiu a la condició d’instrument
de gestió directa de l’Administració general?
2. Tenint en compte que la Comissió Legislativa de
Finances i Pressupost del Consell General recomana
que s’impulsi un canvi normatiu de CTRA, SA, té
previst Govern realitzar aquest canvi normatiu?
3. En cas afirmatiu, per quan es preveu aquest canvi
normatiu?
Andorra la Vella, 22 d’octubre del 2020
Roger Padreny Carmona
Conseller General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 23 d’octubre
del 2020, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Oliver Alís
Salguero, conseller general del Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per
escrit de data 23 d’octubre del 2020, relatives al
Projecte de llei de modificació de la Llei 32/2008, del
18 de desembre, del Cos de Banders 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. 839).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 23 d’octubre del 2020
Meritxell Palmitjavila Naudí
Subsíndica General
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A la Sindicatura
El sotasignat, Oliver ALÍS SALGUERO, conseller
general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió
Laurediana + independents, d’acord amb el que disposa
el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell
General, formulo la següent pregunta, perquè sigui
resposta pel Govern, de forma escrita com preveu
l’article 130 de l’esmentat reglament,
Pregunta que es formula al Govern relativa al
Projecte de llei de modificació de la Llei 32/2008,
del 18 de desembre, del Cos de Banders
Actualment, s’està tramitant prop del Consell
General, el projecte de Llei de modificació de la Llei
32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders.
El present projecte de llei ha generat controvèrsia,
sobretot prop de la Federació andorrana de Caça i
Pesca degut a la modificació de l’article 36 que regula
el port d’arma per part del Cos.
Vist l’exposat anteriorment, es pregunta,
Pot el Govern dir si el Cos de Banders és un cos armat
i els banders són agents de l’autoritat?
Pot Govern explicar quins són els motius que porten
al Govern d’Andorra a “regular amb millor precisió el
port d’arma dels membres del Cos en l’exercici de les seves
funcions”, tal i com estableix l’exposició de motius del
projecte de llei de modificació de la Llei 32/2008, del
18 de desembre, del Cos de Banders?
Pot Govern especificar, de conformitat amb la vigent
reglamentació sobre armes, i vist que en el projecte de
llei s’estableix la possibilitat de dur “armes” de forma
totalment genèrica, quines són les categories que es
faran servir per part dels banders, ja que existeixen
diverses categories d’armes (1er categoria: armes
curtes de foc de defensa, 2ona categoria: armes curtes
de foc per a tir esportiu, 3a categoria: armes llargues
ratllades, per a caça major o per a tir esportiu, 4a
categoria: armes llargues d’ànima llisa o escopeta de
caça menor, 5a categoria: armes curtes o armes
llargues d’aire o de gas comprimit, 6a categoria: armes
simulades, detonadores o de fogueig, 7a categoria:
armes blanques)?
Pot el Govern dir si el projecte de llei presentat
comportarà modificacions tant a l’alça com a la baixa
pel que fa a la remuneració dels banders? Quina serà
la nova graella salarial?
A Casa de la Vall, el 23 d’octubre del 2020
Oliver Alís Salguero
Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents
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5- ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 29 d’octubre del 2020, dijous, a les
16.00h, se celebrarà una sessió ordinària del Consell
General, amb l’ordre del dia següent:
1- Examen i votació de les liquidacions de comptes
del Consell General, dels òrgans que hi estan
vinculats, del Tribunal Constitucional, de
l’Administració general, de les entitats parapúbliques,
de dret públic i altres organismes, així com de les
societats públiques participades per l’Administració
general, corresponents a l’exercici del 2017, i dels
resultats de l’informe del Tribunal de Comptes en
relació a les transferències fetes als comuns,
corresponent al mateix exercici.
2- Examen i votació de les liquidacions de comptes
del Consell General, dels òrgans que hi estan
vinculats, del Tribunal Constitucional, de
l’Administració general, de les entitats parapúbliques,
de dret públic i altres organismes, així com de les
societats públiques participades per l’Administració
general, corresponents a l’exercici del 2018.
3- Examen i votació de la presa en consideració de la
Proposició de llei de les finances comunals.
4- Examen i votació de la Proposició de llei
qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de
desembre, qualificada de seguretat pública.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 23 d’octubre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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