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g) Finalització dels treballs i conclusions 

Les conclusions de les comissió quedaran reflectides en un dictamen que ha de ser publicat 

en el Butlletí del Consell General. 

Segon. Deixar sense efecte l’acord segon de l’Acord per al foment d'un pacte d'estat per a 

la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la CASS votat pel Consell General el 20 de 

maig del 2021. 

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

Casa de la Vall, 16 de desembre del 2021 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

5. ALTRA INFORMACIÓ 

5.1 Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la Cambra 

Edicte 

La síndica general comunica que el Consell General en la seva sessió del dia 16 de 

desembre del 2021, exercint les competències que li atribueix l’article 136bis del Reglament 

del Consell General, ha aprovat el següent: 

Acord de prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions i 
mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, 
qualificada de seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 
de març de 1989, segons acord de l’1 de desembre del 2021 

Exposició de motius 

La Llei 19/2020, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, 

qualificada de seguretat pública i de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, per 

preveure mesures obligatòries per protegir la salut pública va regular, entre altres aspectes, 

la delegació en favor del Govern perquè pogués aprovar, per motius de salut pública, 

mesures de restricció d’algunes activitats i comportaments de les persones amb aquesta 

finalitat de salut pública i sempre que sigui de forma estrictament proporcionada. 

Igualment, la Llei també preveu que el Govern, pels mateixos motius, pugui adoptar 

mesures preventives i de protecció, que sempre han de ser proporcionals als objectius 

buscats. 

El 24 de març del 2021 i a proposta dels Ministres de Salut i Justícia i Interior, en sessió de 

Govern, es va aprovar sol·licitar formalment al Consell General la primera pròrroga de 

l’esmentat termini de dos mesos. El Consell General en sessió del 8 d’abril del 2021 (Butlletí 

Oficial del Consell General del 9 d’abril del 2021) va   
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prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles 

4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei 

general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, per 

un nou període de dos (2) mesos. 

Posteriorment, en data 14 de maig del 2021, el Govern va aprovar sol·licitar formalment al 

Consell General la segona pròrroga, en aquest cas pel termini d’un (1) mes. El Consell 

General, en sessió del 10 de juny del 2021 (Butlletí Oficial del Consell General del 11 de 

juny del 2021), va prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures 

previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat 

pública i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir 

la salut pública, per un nou període d’un (1) mes.  

En data 23 de juny del 2021, el Govern va aprovar sol·licitar formalment al Consell General 

la segona pròrroga, en aquest cas pel termini de dos (2) mesos. El Consell General, en 

sessió del 8 de juliol del 2021, va prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions 

i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de 

seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat 

de protegir la salut pública, per un nou període de dos (2) mesos.  

En aquesta línia, En data 18 d’ agost del 2021 i, novament a proposta dels Ministres de 

Salut i Justícia i Interior, en sessió de Govern, es va aprovar sol·licitar formalment al Consell 

General la nova pròrroga en aquest cas pel període de dos (2) mes. El Consell General en 

sessió del 25 d’agost del 2021 va prorrogar, novament, la facultat del Govern d’establir les 

restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, 

qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, 

amb la finalitat de protegir la salut pública, per un nou període de dos (2) mesos i, sobre la 

base d’aquesta aprovació, el Govern en sessió del dia 15 de setembre del 2021, va aprovar 

la nova pròrroga fins el 15 de novembre d’aquest any. 

Finalment, el passat dia 12 d’octubre del 2021 i, novament a proposta dels Ministres de 

Salut i Justícia i Interior, en sessió de Govern, es va aprovar sol·licitar formalment al Consell 

General la nova pròrroga en aquest cas pel període de dos (2) mesos. El Consell General 

en sessió de l’ 11 de novembre del 2021 va prorrogar, novament, la facultat del Govern 

d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de 

desembre, qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març 

de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, per un nou període de dos (2) mesos i, 

sobre la base d’aquesta aprovació, el Govern en sessió extraordinària del dia 12 de 

novembre del 2021, va aprovar la nova pròrroga fins el 12 de gener del 2022. 

L’actual situació epidemiològica evoluciona de manera desfavorable, amb un augment 

important en el nombre de nous casos. Aquesta situació fa que calgui reforçar les mesures 

preventives per reduir la transmissió de la infecció i minimitzar les conseqüències sanitàries, 

socials i econòmiques de la COVID-19.   

La facultat, però, de l’establiment de mesures preventives i de protecció en el marc de 

circumstàncies excepcionals com la generada per la crisi sanitària provocada pel SARS-

CoV-2, una vegada exhaurits els terminis establerts legalment, requereix l’acord favorable 

del Consell General.  
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Vistes les sol·licituds de pròrroga d’aquesta facultat formalitzada davant del Consell General 

fins a la data; 

Vistos els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública 

i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989; 

Per tot el que s’ha exposat, es considera convenient atorgar la pròrroga, per un període de 

dos (2) mesos més, dins del límit establert en l’apartat tercer de l’article 4 de la vigent Llei 

30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i en l’apartat primer de l’article 

59 de la vigent Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, de la facultat del Govern de 

mantenir les restriccions amb les mateixes condicions previstes i regulades en els darrers 

decrets vigents, o les que s’acordin derivades de l’evolució de les dades epidemiològiques. 

Vistes les disposicions esmentades i altres d’aplicació general, 

El Consell General, en la sessió ordinària del dia 16 de desembre del 2021, 

Acorda 

Prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles 

4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei 

general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, per 

un nou període de dos (2) mesos. 

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

Casa de la Vall, 16 de desembre del 2021 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

 

 

Butlletí del Consell General 

Carrer de la Vall, 9-13 – AD500 Andorra la Vella – Principat d’Andorra  – Tel. (376) 877877  – www.consellgeneral.ad 

Dipòsit legal: AND.282-2021 

http://www.consellgeneral.ad/

