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El pla d’actuacions haurà̀ d’estar conclòs no mes tard
de l’octubre del 2021.”
Andorra la Vella, 5 de maig del 2021.
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Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 139 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar l’esmena presentada pels M. I. Srs. Carles
Enseñat Reig, president del Grup Parlamentari
Demòcrata, Roger Padreny Carmona, conseller
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
Ferran Costa Marimon, president del Grup
Parlamentari Liberal, Oliver Alis Salguero, conseller
general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió
Laurediana + Independents, Carles Naudi d’ArenyPlandolit Balsells, president del Grup Parlamentari
Ciutadans Compromesos, i la M. I. Sra. Carine
Montaner Raynaud, consellera general no adscrita, a
la Proposta d'acord de mesures d'eliminació i
prevenció de l'amiant, publicada per edicte de data
14 d’abril del 2021.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica general

A la Sindicatura
D'acord amb el que disposa l'article 139 del Reglament
del Consell General, els sotasignats, presentem, dins el
termini i en la forma escaient, la següent esmena a la
Proposta d'acord de mesures d’eliminació i
prevenció de l’amiant, publicada al Butlletí del
Consell General 38/2021 de 14 d’abril del 2021.
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Casa de la Vall, 4 de maig del 2021.
Carles Enseñat Reig, President GP Demòcrata.
Roger Padreny Carmona, Conseller general GP
Socialdemòcrata.
Ferran Costa Marimon, President GP Liberal.
Oliver Alis Salguero, Conseller general Terceravia +
Unió Laurediana + Independents.
Carles Naudi d'Areny-Plandolit Balsells, President
GP Ciutadans Compromesos.
Carine Montaner Raynaud, Consellera general no
adscrita.
Esmena 1
(de modificació)
Es proposa modificar la redacció de la Proposta
d’Acord quedant el text formulat de la manera
següent:
“(...)
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.
2) Presentar 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, modificantles 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.”
Motivació:
Concretar l’encomana al Govern dels acords presos
per part del Consell General.

