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Article 19. Addició d’uns nous apartats 3 i 4 a
l’article 40 de la Llei qualificada del règim electoral i
del referèndum
S’addicionen uns nous apartat 3 i 4 a l’article 40 de la
Llei qualificada del règim electoral i del referèndum,
que queden redactats de la manera següent:
“Article 40. Procediment per votar al col·legi electoral
[...]
3. Per tal de fer efectiu el dret de vot de les persones
amb discapacitat amb greus problemes de mobilitat, el
Govern i els Comuns han de facilitar el desplaçament
mitjançant un dispositiu específic de transport
adaptat o l’assistència. Les persones concernides
hauran de sol·licitar-ho amb una antelació mínima de
deu dies hàbils abans de la data fixada per a les
votacions.
4. Quan sigui necessari, les persones amb discapacitat
podran sol·licitar, amb una antelació mínima de deu
dies hàbils abans de la data fixada per a les votacions,
a la Junta Electoral, que se’ls permeti que una persona
de la seva elecció els presti assistència per votar. En
aquests casos, s’establiran les salvaguardes adequades
i efectives per impedir els abusos, en els termes
establerts a l’apartat 4 de l’article 12 del Conveni
relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a
Nova York el 13 de desembre del 2006.”

Disposició final primera. Desenvolupament
reglamentari

S’han d’aprovar i modificar les normes reglamentàries
necessàries per al desenvolupament d’aquesta Llei en el
termini màxim d’un any des del dia en què entri en vigor.

Disposició final segona. Text consolidat

S’encomana al Govern que en el termini màxim de
tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i en
els termes previstos en l’article 116 del Reglament del
Consell General, presenti el Projecte de consolidació
de la Llei qualificada del règim electoral i del
referèndum; que integri la legislació vigent sobre la
matèria regulada.

Disposició final tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
En els termes precedents es formula l’informe de la
Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers
Institucionals que, d’acord amb l’article 100.1 del
Reglament del Consell General, es tramet al M. I. Sr.
Síndic General, als efectes escaients.
M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny
Vicepresident de la Comissió Legislativa de Justícia,
Interior i Afers Institucionals
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M. I. Sra. Ester Molné Soldevila
Presidenta de la Comissió Legislativa de Justícia,
Interior i Afers Institucionals

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 10 de juny 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 del 19 de
maig 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.
En data 24 de març del 2021, el Govern va aprovar
sol·licitar formalment al Consell General la primera
pròrroga del termini de dos mesos esmentat. El
Consell General, en sessió del 8 d’abril del 2021
(Butlletí Oficial del Consell General del 9 d’abril del
2021), va prorrogar la facultat del Govern d’establir
les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de
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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. La
vigència d’aquesta darrera pròrroga s’exhaureix
transcorregut dos (2) mesos des de la publicació
d’aquesta resolució.

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 d’un (1) mes.

Aquestes mesures adoptades pel Govern fins a
l’actualitat van permetre, inicialment, observar una
millora progressiva en el nombre de contagis.
Actualment, les dades epidemiològiques i el nombre
de contagis en els darrers dies indiquen una tendència
a una evolució positiva; tanmateix, es considera
adient el manteniment d’algunes mesures oportunes
de protecció i prevenció de control de la pandèmia.

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

A això cal afegir-hi que el ritme de vacunació contra
la COVID-19 continua subjecte a l’arribada i la
disposició de vaccins; en aquests moments, encara no
s’ha assolit un percentatge de cobertura de la població
vacunada prou elevat perquè el grau d’immunització
de la població sigui una eina suficient per controlar la
pandèmia.

5.2 Convocatòries

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.
Vista la sol·licitud de pròrroga d’aquesta facultat
formalitzada davant del Consell General en data 19
de maig del 2021;
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 d’un (1) mes 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 10 de
juny del 2021,
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Casa de la Vall, 10 de juny del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Avís
El proper dia 7 de juliol del 2021, dimecres, a les
15.30h, 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. Jordi Gallardo
Fernández, ministre de Presidència, Economia i
Empresa, davant de la Comissió Legislativa
d’Economia, amb l’ordre del dia següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença, a iniciativa pròpia,
del Ministre de Presidència, Economia i Empresa,
Jordi Gallardo Fernández, per presentar l’Estratègia
d’Innovació.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 11 de juny del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

