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4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 26 de febrer
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 19 de febrer del 2020, relatives al percentatge
de cesàries practicades a Andorra el passat 2019 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. 128).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 26 de febrer del 2020

cesàries practicades? (No es requereixen dades
nominals).
5. Es porta a terme algun tipus de control i
seguiment dels i les facultatius/ves i del nombre de
cesàries que realitzen al llarg de l’any?
6. Per què, a la vista dels resultats, aquestes accions
no sembla que hagin tingut els efectes desitjats ?
7. Ministeri de Sanitat té previst un anàlisi d’aquesta
situació i confegir un pla per rebaixar aquesta taxa
elevada?
8. En quin estat es troba el projecte de col·laboració
amb l’Hospital Clínic de Barcelona perquè els
obstetres del Clínic que fan guàrdies a Andorra
consolidin la seva presència a l’Hospital Nostra
Senyora de Meritxell i que el ginecòleg assalariat del
SAAS pugui fer formacions a l’esmentat centre ?
9. Quin és el paper de les llevadores en l’assistència
als parts, quantes són les llevadores que els
practiquen i en quants parts?

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

10. Aquestes professionals sanitàries estan rebent o
es preveu que rebin les formacions per part del
centre de referència esmentat?

Molt Il·lustre Senyora,

Andorra la Vella, 19 de febrer del 2020

La sotasignada, Susanna Vela Palomares, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposen els articles 130 i
següents del Reglament del Consell General, formulo
les preguntes següents perquè, en el millor termini, el
Govern presenti, per escrit, les respostes
corresponents.

Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Edicte

Preguntes que es formulen relatives al percentatge
de cesàries practicades a Andorra el passat 2019
Hem conegut que, al 2019, quatre de cada deu
naixements que hi ha a Andorra són per cesària.
Aquest percentatge es troba molt per sobre de la
taxa ideal que marca l'Organització Mundial de la
Salut, que oscil·la entre el 10 i el 15%. L'any passat a
Andorra es van comptabilitzar 467 parts, el 40,9%
dels quals va ser per cesària.

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 26 de febrer
del 2020, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades per la M. I. Sra.
Carine Montaner Raynaud, consellera general del
Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana +
Independents, per escrit de data 20 de febrer del
2020, relatives al transport sanitari 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. 139).

Al respecte de l’exposat es formulen les preguntes
següents:

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

1. Quin són els motius objectius que expliquen
aquesta taxa elevada de cesàries practicades a
Andorra?

Casa de la Vall, 26 de febrer del 2020

2. Quina és la valoració oficial per part de Ministeri
de Salut i del SAAS al respecte?
3. Quines accions s’han impulsat des del Ministeri de
Salut i des del SAAS per reduir el nombre de
cesàries practicades?
4. Quins són els percentatges de cesàries es
practiquen per cada facultatiu respecte del total de

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A M. I. Sindicatura,
La sotasignada, M. I. Carine Montaner Raynaud
consellera general del Grup Parlamentari TerceraviaUnió Laurediana, d’acord amb el que disposa el
capítol IV del reglament del Consell General,
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formulo la següent pregunta, perquè sigui resposta
pel Govern, de forma escrita.
Pregunta que es formula al Govern relativa al
transport sanitari.
Es demana a Govern si aposta per un canvi de model
del transport sanitari? En cas de ser afirmativa la
resposta, es pot informar de la planificació de les
reunions de treball per tal d’elaborar un nou model
de transport sanitari andorrà i de la composició de la
taula de treball?
El 20 de febrer del 2020
Carine Montaner Raynaud
Consellera General Terceravia UL

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 26 de febrer
del 2020, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades per la M. I. Sra.
Carine Montaner Raynaud, consellera general del
Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana +
Independents, per escrit de data 20 de febrer del
2020, relatives al SAAS 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. 142).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 26 de febrer del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A M. I. Sindicatura,
La sotasignada, M. I. Carine Montaner Raynaud
consellera general del Grup Parlamentari TerceraviaUnió Laurediana, d’acord amb el que disposa el
capítol IV del reglament del Consell General,
formulo la següent pregunta, perquè sigui resposta
pel Govern, de forma escrita.
Pregunta que es formula al Govern relativa al
SAAS.
Exposició de motius
En un article del periòdic publicat el Dijous 20 de
juny del 2019, “el Tribunal de Comptes denunciava
primes irregulars al SAAS en detectar pagaments no
contemplats al reglament del personal de la
parapública, que és la normativa a través de la qual
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s’haurien de regir per complir amb la Llei General de
Finances Públiques. L’endemà, el SAAS va emetre
un comunicat de premsa en què justificava les
denúncies exposades pel Tribunal i assegurava que
«de les incidències que apareixen a l’informe del
2017, una bona part ja han estat corregides a dia
d’avui»(...)”
Amb la polèmica dels cafès, Benazet també va
reconèixer que malgrat que jurídicament les despeses
de la cafeteria estan comptabilitzades en el salari dels
treballadors, en el reglament de personal no hi
apareix aquesta figura retributiva. Per això “el
reglament de personal es va començar a fer de nou
fa aproximadament un any per resoldre moltes
coses com aquesta, però va coincidir amb
l’elaboració del Codi de Relacions Laborals i es va
aturar, i actualment continua a la taula de
negociació amb el comitè d’empresa”.
En referència als contractes irregulars, el ministre
va explicar que són “molt antics” i que Piqué “ja en
va regular la majoria quan va entrar» fa tres anys.
Ara bé, hi ha alguns, “que tenen més de 20 o 30
anys”, segons Benazet, que s’han obviat perquè
“podrien tenir un perjudici econòmic molt important
pel SAAS” en cas d’actualitzar-se.
Demano a Govern,
1- Si, el SAAS ha regularitzat la situació de totes les
irregularitats posades en evidència pel Tribunal de
comptes en l’informe de l’any 2017 i de quina
manera? (Es demana precisar les respostes)
2- Si ja s’han regularitzat tots els contractes
irregulars del SAAS denunciats per l’informe 2017
del Tribunal de Comptes?
3- Quan el SAAS tindrà el nou reglament de
personal anunciat pel Ministre Benazet al juny del
2019? Si existeix una taula de treball per la redacció
del nou reglament? I, si la resposta és positiva
precisar la composició d’aquesta taula de treball?
El 20 de febrer del 2020
Carine Montaner Raynaud
Consellera General Terceravia + UL + Independents
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Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 26 de febrer
del 2020, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades per la M. I. Sra.
Judith Salazar Álvarez, consellera general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 7
de febrer del 2020, relatives a la tecnologia
Irisguard i el reconeixement facial 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. 149).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 26 de febrer del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
La sotasignada, Judith Salazar Àlvarez, presidenta
suplent 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 en relació amb la
tecnologia IrisGuard i amb el reconeixement facial
A partir de noticies que han estat publicades en
diferents mitjans de comunicació, al respecte de dos
projectes del Ministeri de l’Interior per tal
d’implantar al país noves tecnologies d’identificació i
reconeixement de persones, es formulen les
preguntes següents:
1. Vista la previsió pressupostària destinada al
Departament de Policia en relació amb el projecte
0009 Cimera Iberoamericana, quins són els
equipaments, maquinària i instal·lacions que es
preveuen proveir amb la referida partida
pressupostària?
2. Quina és la voluntat del Govern respecte de la
implantació de la tecnologia IrisGuard. En cas que es
prevegi la seva implementació, quin és el detall del
projecte (terminis, durada, controls, etc)?
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3. Quina és la voluntat del Govern respecte de la
implantació de la tecnologia de reconeixement
facial? En cas que es prevegi la seva implementació,
quin és el detall del projecte (terminis, durada,
controls, etc)?
Preguntes que hauran de ser respostes, per escrit, en
el termini establert reglamentàriament.
Consell General, 7 de febrer del 2020
Judith Salazar Àlvarez
Presidenta Suplent
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

