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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de juny 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 al Projecte de llei de mesures
de racionalització econòmica i de recursos humans
del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs
electes i de lliure designació de les entitats
públiques. El nou termini finalitza el dia 12 de juny
del 2020, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.

Consell General, formulo les preguntes següents
perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant
del ple del Consell General.
Preguntes que es formulen en relació a les
converses en relació al trànsit fronterer
Vista la importància de l’arribada de turistes per a
l’economia del nostre país.
Vista la necessitat de molts residents a Andorra de
poder realitzar diferents activitats i gestions als països
veïns afectant a qüestions de diferent ordre
Es demana:
- En quin punt es troben les converses en relació al
trànsit fronterer tant amb Espanya com amb França?
Consell General, 3 de juny del 2020
Pere López Agràs
Conseller General i President
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Casa de la Vall, 5 de juny del 2020

Edicte

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de juny del
2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela
Palomares, consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de juny del
2020, relativa als accessos a la història clínica
compartida i d’acord amb els articles 18 i 130 del
Reglament del Consell General ha acordat admetrela a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm.
361).

4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de juny del
2020, ha examinat les preguntes amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs,
conseller
general
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de juny del
2020, relatives a les converses en relació al trànsit
fronterer i d’acord amb els articles 18 i 130 del
Reglament del Consell General ha acordat admetrela a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm.
355).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de juny del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el
que preveu el Capítol Quart del Reglament del

Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de juny del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
La sotasignada, Susana Vela Palomares, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV
del Reglament del Consell General, formulo la
pregunta següent perquè sigui resposta pel Govern, de
forma oral, davant el ple del Consell General.
Pregunta que es formula al Govern relativa als
accessos a la història clínica compartida
Vist el decret del 29-4-2020 pel qual s’adopten
mesures excepcionals addicionals per la situació
d’emergència sanitària causada pel coronavirus
SARS-CoV-2 en relació amb l’actualització de la
nomenclatura de la Caixa Andorrana de Seguretat
Social i dels accessos a la història clínica compartida.

Butlletí del Consell General – núm. 41/2020 – Casa de la Vall, 5 de juny del 2020

Es demana:
Quins són els professionals de la salut del ministeri de
Salut que hi tenen accés, quin és el grau d’accés que
tenen i quins controls i restriccions s’hi estableixen ?
Consell General, 5 de juny del 2020
Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata
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Preguntes que hauran de ser respostes, per escrit, en
el termini establert reglamentàriament.
Consell General, 4 de juny del 2020
Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

4.4.2 Respostes escrites

Edicte

Edicte

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de juny 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 4 de juny del
2020, relatives a la presa de temperatura per part de
comerços, llocs de treball i altres establiments 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. 356).

La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,

Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de juny del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt il·lustre Senyora,
La sotasignada, Susana Vela Palomares, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposen els articles 130 i següents
del Reglament del Consell General, formulo les
preguntes següents perquè el Govern presenti, per
escrit, les respostes corresponents.
Preguntes que es formulen al Govern relativa a la
presa de temperatura per part de comerços, llocs de
treball i altres establiments
Atenent que en molts locals comercials i altres
establiments s’ha pres i s’està prenent la temperatura
als clients des de la declaració d’emergència sanitària
causada per la Covid-19 i atenent la nota informativa
publicada per l’Agència de Protecció de Dades
d’Andorra sobre la legitimitat de la presa de
temperatura a clients d’establiments comercials i
allotjaments turístics, es formulen les preguntes
següents:
1. Quin ha estat i és el criteri del Govern en aquest
tipus d’actuacions ?
2. Quin és l’abast legal d’aquestes actuacions i a on
han estan publicades?

Disposa
Publicar la resposta del Govern a la pregunta
formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner
Raynaud, consellera General del Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per
escrit de data 29 d’abril del 2020, relativa als tests
ràpids d'anticossos COVID 19, i publicada en el
Butlletí del Consell General número 27/2020, del 6 de
maig.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de juny del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Ministeri de Salut
Pregunta amb resposta escrita del Govern
(reg. núm. 0247)
Pregunta amb resposta escrita del Govern relativa
als tests ràpids d’anticossos Covid-19, formulada
per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud,
consellera general del Grup Parlamentari
Terceravia-Unió Laurediana.
Es demana:
1. Explicacions tangibles, concretes i argumentades
al respecte.
En data 28 d’abril, l’Àrea de Recursos Sanitaris del
Ministeri de Salut va enviar a tots els laboratoris
clínics privats una nota informativa en relació amb les
proves ràpides d'anticossos per la COVID-19.
La nota anunciava que al cap d’uns dies s’iniciaria el
cribratge poblacional per a l’estudi epidemiològic de
la infecció per SARS-CoV-2 amb l’objectiu de
determinar l’abast de l’estat immunològic per SARSCoV-2 en la població d’Andorra. De forma paral·lela
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es demanava la col·laboració dels centres per tal que
s’abstinguessin de dur a terme aquest tipus de test
ràpid fins que no finalitzés l’estudi. (Vegeu l’annex I.)
El motiu de demanar la col·laboració dels laboratoris,
en cap cas exigir, tenia un doble objectiu. Per una
banda es perseguia garantir la màxima participació de
la població en l’estudi engegat pel Govern amb la
finalitat d’obtenir resultats de l’estat immunològic en
base poblacional, fet que dona valor als resultats de
cara als objectius perseguits per Andorra i ens ajuda a
situar el cribratge com a estudi de referència en la
comunitat internacional.
Per altra banda, per preservar la validesa dels resultats
de l’estudi és necessari que totes les determinacions es
facin amb la mateixa prova, amb la mateixa
metodologia i en condicions idèntiques.
Cal remarcar que el Ministeri va demanar als
laboratoris la col·laboració en l’execució del projecte
de cribratge, fet que va ser molt ben rebut i que va
suposar incorporar l’expertesa del personal sanitari
dels laboratoris en l’operativa dels tests.
2. Explicar també com es procedirà l’anàlisi dels
resultats de les proves massives públiques
d’anticossos i precisar a través de quina entitat o
quines entitats es faran l’anàlisi de les proves
realitzades a nivell públic.
L’anàlisi dels resultats de les proves serològiques
permetrà determinar l’abast de la infecció per SARSCoV-2 en la població d’Andorra i estimar la
seroprevalença per als diferents col·lectius. També
ajudarà al diagnòstic de persones portadores, al seu
aïllament selectiu, i per tant contribuirà a minimitzar
els contagis.
Pel que fa a l’anàlisi dels resultats individuals i segons
el document de consens entre el Ministeri de Salut i
el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra, serà el metge
referent qui farà l’anàlisi o interpretació del resultat
IgM positiu, consultant l’historial clínic de l’usuari, i
si escau farà altres proves per confirmar o no el
diagnòstic.
L’anàlisi dels resultats de les proves del cribratge la
farà el Ministeri de Salut en col·laboració amb l’equip
tècnic encarregat de l’elaboració del protocol de
l’estudi.
Andorra la Vella, 28 de maig del 2020
Joan Martínez Benazet
Ministre de Salut
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5- ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 11 de juny del 2020, dijous, a les 10.00h,
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. Èric Jover
Comas, ministre de Finances i Portaveu, davant de la
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost, amb
l’ordre del dia següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença, del M. I. Sr. Èric Jover
Comas, ministre de Finances i Portaveu, per comentar
els efectes de la COVID-19 en les finances públiques.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 4 de juny del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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