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- Reunió amb el Sr. Iván Espinosa de los Monteros,
diputat de Vox al Congrés dels Diputats.

- Hotel URSO

- Visita privada al Congrés dels Diputats i rebuda per
part de la presidenta del Congrés del Diputats, Sra.
Meritxell Batet.

- Grupo Trapote

- Grupo Cariño
Sector de la salut

- Reunió amb el Sr. Teodoro Garcia Egea, secretari
general del Partit Popular i diputat al Congrés dels
Diputats.

- Clínica Planas

- Reunió amb el Sr. Rafael Hernando Fraile, secretari
tercer de la Mesa del Senat, senador del Partit
Popular.

- Oliva Iluminación

- Reunió amb el delegat del Govern a Madrid, Sr. José
Manuel Franco.
- Reunió amb empresaris.
Dimecres 25 de març
- Acte a la Delegació del Govern a Madrid i posterior
dinar a l’Hotel Urso.
2. Amb quins grups parlamentaris es va reunir el
ministre de Presidència, Economia i Empresa i
quins van ser els representants de cada un dels
grups parlamentaris?
En el marc dels contactes fets amb relació a la
tramitació del Projecte de llei de mesures de
prevenció i lluita contra el frau fiscal, els contactes
van ser:
- Sr. Teodoro Garcia Egea, secretari general del Partit
Popular i diputat al Congrés dels Diputats.
- Sr. Iván Espinosa de los Monteros, diputat de Vox
al Congrés dels Diputats.
- Sr. Rafael Hernando Fraile, secretari tercer de la
Mesa del Senat, senador del Partit Popular.
Els contactes amb el Grup Parlamentari del PSOE van
ser previs i es van fer telefònicament, amb el secretari
general del Grup Parlamentari, Sr. Rafael Simancas.
3. Quins van ser el contactes (empresaris, grups
empresarials, professionals, etc.) que van tenir lloc
i a on van tenir lloc?
Les reunions mantingudes es van fer amb les empreses
següents:
Sector de venda al detall
- El Corte Inglés
- Loro Piana EU
- CIRCA, Jewelry Buyers
- Roseta Kusi
Sector de restauració, hotels i oci
- Four Seasons
- Grupo Paraguas
- Startlite
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Sector d’arquitectura, disseny i construcció
- Marbella Design Fair
Sector d’inversió
- AMED Global Business
La reunió va tenir lloc a la seu d’Andbank a Madrid,
al passeig de la Castellana, 110.
4. Quina era la delegació andorrana en aquest
desplaçament?
La delegació andorrana la van formar les persones
següents:
- El ministre de Presidència, Economia i Empresa.
- La Sra. Clàudia Cornella Babot, del Gabinet Tècnic
de Presidència.
- El Sr. Antoni Garcia Fernández, assessor del
ministre.
Jordi Gallardo Fernàndez
Ministre de Presidència, Economia i Empresa
Andorra la Vella, 14 de maig del 2021

4.8 Propostes d'acord, propostes de
resolució i mocions
Edicte
La síndica general comunica que el Consell General
en la seva sessió del dia 13 de maig del 2021, exercint
les competències que li atribueix l’article 139 del
Reglament del Consell General, ha aprovat el
següent:

Acord de mesures d’eliminació i
prevenció de l’amiant
Els riscos per a la salut dels materials amb amiant
poden succeir si aquests es trenquen o es desgasten, ja
que el trencament pot desprendre fibres que acabin
sent inhalades pels éssers humans. D'aquesta manera,
la perillositat d'una instal·lació es redueix si aquesta
està en bon estat, no presenta risc d'alliberament de
fibres a l'ambient i no es manipula.
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Concretament, l'amiant és susceptible d'alliberar
fibres quan es trenca o es tritura. Les fibres d'amiant
poden alliberar-se a l'aire quan algun material que
conté amiant és pertorbat durant el seu ús o en
processos de demolició, manteniment, reparació i/o
renovació d'edificis o habitatges.
Per tant, la presència d'amiant en edificis no
representa perill per a la salut si no és alterat a
conseqüència
d'obres
d'enderroc,
reforma,
manteniment, etc., que puguin ocasionar trencament,
trituració o degradació dels elements d'amiant.
Actualment, i des del 2017, les intervencions en
edificis públics són controlades per part de Govern, de
forma preventiva. Així mateix, el Govern ha procedit
a establir un inventari d'edificis públics que contenen
amiant en algun dels seus elements i a executar
treballs per eliminar l'amiant dels edificis públics. A
més, existeix una dotació pressupostària específica per
dur a terme aquesta funció.
També, des del 2017, s'està aplicant el reglament
regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de
salut per protegir els treballadors contra els riscos
relacionats amb l'exposició a l'amiant durant
qualsevol treball que impliqui la manipulació
d'amiant o de materials que en continguin.
Avui en dia, encara resten alguns edificis públics per
inspeccionar i per executar-hi els treballs d'eliminació de
l'amiant. Com s'ha esmentat, la utilització d'aquests
edificis no presenta perill si no són objecte
d'intervencions susceptibles de trencar, triturar o
desgastar l’amiant. En aquestes actuacions se segueixen
protocols per localitzar prèviament la presència d'amiant
i, si fos el cas, actuar-hi en conseqüència i amb les
mesures de seguretat necessàries.
I conseqüentment, per tot el que s'ha exposat i per tal
que es continuïn fent esforços en aquesta iniciativa
preventiva, el Consell General en la sessió ordinària
del dia 13 de maig del 2021,

Acorda
1) Encomanar a Govern realitzar, abans de finalitzar
el primer semestre del 2022, l'estudi necessari amb
l'objectiu d'establir una planificació temporal i
econòmica que permeti localitzar i identificar les
diferents situacions de l’amiant a Andorra, per
procedir a la seva retirada dels edificis i equipaments
públics que encara en continguin. En tot cas,
augmentar els recursos destinats a aquest servei,
ampliant la partida pressupostària en l'elaboració dels
futurs projectes del pressupost, si les necessitats ho
requereixen.
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2) Encomanar a Govern la presentació d’un projecte
de llei, abans de finals del 2022, que estableixi les
obligacions i procediments escaients per notificar i
garantir el seguiment del protocol que s'estableixi pels
casos en què durant una demolició, manteniment,
reparació i/o renovació d'edificis o habitatges o en
qualsevol altre supòsit, s'identifiquin elements
d'amiant que puguin representar un risc per a la salut
de les persones. La llei integrarà, modificant-les si
escau, les disposicions reglamentàries i altres existents
sobre la regulació del tractament de l'amiant, per tal
de complir els objectius d’aquesta proposta d'acord en
matèria d'identificació, notificació i seguretat.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 13 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

