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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 20 de
novembre del 2020, exercint les atribucions que li
confereix l’article 80 del Reglament del Consell
General, ha acordat a demanda del M. I. Sr. Joan
Carles Camp Areny, 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 35/2014, del 27 de
novembre, de serveis de confiança electrònica. El
nou termini finalitza el dia 14 de desembre del 2020,
a les 13.30h.

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.
Preguntes que es formulen al Govern en relació a
la planificació sanitària en recursos humans atesa
la incorporació de nous professionals a l’Àrea de
Traumatologia i Ortopèdia de l’Hospital Nostra
Senyora de Meritxell
El passat 21 d’octubre coneixíem que l’Hospital
Nostra Senyora de Meritxell havia incorporat nou
professionals a seva Àrea de Traumatologia i
Ortopèdia passant a tenir un total de disset
professionals, es formulen les preguntes següents:
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1. Quin ha estat el criteri del Govern i de l’autoritat
sanitària per incorporar nou nous professionals i
ampliar l’Àrea de Traumatologia i Ortopèdia a disset
professionals ?

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

2. A què respon el reforç de l’àrea de traumatologia i
ortopèdia i en quina planificació sanitària s’emmarca?

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

4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 20 de
novembre 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 20 de novembre del 2020, relatives a la
planificació sanitària en recursos humans atesa la
incorporació de nous professionals a l’Àrea de
Traumatologia i Ortopèdia de l’Hospital Nostra
Senyora de Meritxell 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. 949).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
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Roser Suñé Pascuet
Síndica General

3. Els criteris d’ampliació de l’Àrea de Traumatologia
i Ortopèdia responen a una planificació del Centre
Hospitalari (CHA) que afecta a d’altres serveis en la
mateixa proporció o bé en una necessitat especificada
de la població en aquesta àrea?
4. L’Àrea de Traumatologia i Ortopèdia per quins
professionals està integrada? Quina vinculació tenen
amb l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell? En cas
d’existir una relació laboral amb l’Hospital Nostra
Senyora de Meritxell per quina durada és preveu el
contracte amb cada professional?
5. Quin ha estat el sistema de cobertura de les
places d’aquests nou nous professionals ?
6. El cost de la contractació d’aquets nous
professionals (sou base més complements i més
guàrdies) ?
7. Quants traumatòlegs exerceixen a Andorra segons
el registre de professions sanitàries del Ministeri de
Salut? Quants d’ells no tenen vinculació amb l’Àrea
de Traumatologia i Ortopèdia de l’Hospital Nostra
Senyora de Meritxell? Quants traumatòlegs tenen
conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social?
8. Quina és la planificació sanitària del Ministeri de
Sanitat en altres àrees i serveis, com pot ser la primària
? Existeix alguna planificació, a nivell ministerial, de
l’orientació de l’especialitat de traumatologia i
ortopèdia, i el nombre de professionals que l’haurien
d’integrar? (En cas afirmatiu, es sol·licita una còpia).
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9. Quines són les estimacions en l’oferta i la demanda
per especialitats mèdiques i els seus dèficits?
10. El nombre d’actes mèdics en traumatologia i
ortopèdia – separat per tipus de dolència- que s’han
produït per part dels professionals adscrits a l’Àrea de
Traumatologia de l’Hospital Nostra Senyora de
Meritxell en els darrers 5 anys ?
11. El nombre d’actes mèdics en traumatologia i
ortopèdia – separat per tipus de dolència- que s’han
produït per part dels professionals amb permís
d’exercici liberal, no adscrits a l’Àrea de
Traumatologia de l’Hospital Nostra Senyora de
Meritxell en els darrers 5 anys ?
12. El nombre d’actes mèdics en traumatologia i
ortopèdia – separat per tipus de dolències- que s’han
produït per part de professionals i especialistes en
traumatologia a l’estranger en els darrers 5 anys ?
13. El nombre d’intervencions quirúrgiques de
traumatologia i ortopèdia – separat per tipus
d’intervenció- que s’han produït per part per part dels
professionals adscrits a l’Àrea de Traumatologia de
l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i per part dels
professionals amb permís d’exercici liberal, no adscrits
a l’Àrea de Traumatologia de l’Hospital Nostra
Senyora de Meritxell en els darrers 5 anys?
14. El nombre d’intervencions quirúrgiques de
traumatologia i ortopèdia – separat per tipus
d’intervenció- que s’han produït en hospitals a
l’estranger en els darrers 5 anys?
Preguntes que hauran de ser respostes, per escrit, en
el termini establert reglamentàriament.
Consell General, 17 de novembre del 2020
Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata
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5- ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 1 de desembre del 2020, dimarts, a les
16.30h, se celebrarà a la sala de reunions públiques de
la planta -3 del nou edifici del Consell General, una
sessió informativa pública del M. I. Sr. Joan Martínez
Benazet, ministre de Salut, davant de la Comissió
Legislativa de Sanitat, amb l’ordre del dia següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença, per iniciativa pròpia,
del M. I. Sr. Joan Martínez Benazet, ministre de Salut,
amb la finalitat de poder tractar la situació actual de
la crisi d’emergència sanitària causada per la
pandèmia del SARS-COV-2 i la nova planificació
dels projectes estratègics del Ministeri de Salut per a
l’any 2020.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 20 de novembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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