
 

Diari Oficial del 
Consell General 

Any 2021 – VIII Legislatura – Núm.18/2021  

Sessió ordinària celebrada el dia 9 de setembre del 2021 

El dia 9 de setembre del 2021, dijous, es reuneix a la Casa de la Vall, (nou hemicicle), el  

M. I. Consell General, en sessió ordinària convocada d'acord amb allò que estableix el 

Reglament de l'Assemblea i amb l'ordre del dia que figura en el Butlletí del Consell General 

núm. 095/2021, que és el següent: 

1. Informe de la Comissió Permanent sobre els afers tractats fora període de 

sessions. 

2. Examen i votació de la Petició d’autorització per 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 18 d’agost del 2021 

Un cop oberta la sessió, sota la presidència de les M. I. Sres. Roser Suñé Pascuet i Meritxell 

Palmitjavila Naudí, Síndica General i Subsíndica General, respectivament, s'ha procedit a 

comprovar la presència dels membres, que ha quedat registrada d'acord amb la relació 

següent: 

M. I. Sr. Oliver Alís Salguero 

M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset 

M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny 

M. I. Sra. Alexandra Codina Tort 

M. I. Sra. Bernadeta Coma González 

M. I. Sr. Ferran Costa Marimon 

M. I. Sr. Carles Enseñat Reig 

M. I. Sr. Raul Ferré Bonet 
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M. I. Sra. Sílvia Ferré Ghiringhelli 

M. I. Sr. Jordi Font Mariné 

M. I. Sr. Pere López Agràs 

M. I. Sra. Eva López Herrero 

M. I. Sr. Marc Magallon Font 

M. I. Sra. Maria Martisella González 

M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo 

M. I. Sra. Ester Molné Soldevila 

M. I. Sr. David Montané Amador 

M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud 

M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells 

M. I. Sr. Roger Padreny Carmona 

M. I. Sra. Meritxell Palmitjavila Naudí 

M. I. Sr. Josep Pintat Forné 

M. I. Sr. Joan Carles Ramos Reboredo 

M. I. Sra. Núria Rossell Jordana 

M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez 

M. I. Sr. Carles Sánchez Rodríguez 

M. I. Sra. Roser Suñé Pascuet 

M. I. Sra. Susanna Vela Palomares 

També hi és present el M. I. Sr. Xavier Espot Zamora, Cap de Govern, acompanyat dels 

M.I. Srs. Èric Jover Comas, ministre de Finances i Portaveu; Josep Maria Rossell Pons, 

ministre de Justícia i Interior; Víctor Filloy Franco, ministre de Territori i Habitatge; Judith 

Pallarés Cortés, ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat; Joan Martínez Benazet, 

ministre de Salut, i Trini Marín González, ministra d’Administracions Públiques i Participació 

Ciutadana. 

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa Besolí, secretari general del Consell 

General. 

(La M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, secretària de la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia) 

(Són les 16.01h) 
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La Sra. síndica general:  

1. Informe de la Comissió Permanent sobre els afers tractats fora període de 
sessions.  

Llegeix l’Informe de la Comissió Permanent la senyora Susanna Vela Palomares, secretària 

de torn de la Sindicatura. 

La Sra. Susanna Vela:  

Informe de la Comissió Permanent corresponent al període comprès entre el 16 de juliol i 

el 31 d’agost del 2021.  

La Comissió Permanent, d’acord amb el que disposa l’article 37.6 del Reglament del Consell 

General, té l’honor de donar compte al Ple del Consell General dels afers tractats i de les 

decisions adoptades fora del període de sessions comprès entre el 16 de juliol i el 31 d’agost 

del 2021. La Comissió Permanent s’ha reunit els dies 16 de juliol i el 31 d’agost del 2021. 

En el decurs de la primera reunió, celebrada el passat 16 de juliol, la Comissió Permanent 

va procedir a la formalització de la seva entrada en funcions per al referit període fora de 

sessions. En darrer lloc, la Comissió Permanent es va reunir novament el proppassat dia 

31 d’agost per donar per finalitats...per finalitzats, perdó, els treballs de la Comissió 

Permanent i aprovar el present Informe. En aquests termes, queda redactat l’Informe que 

la Comissió Permanent eleva al Ple del Consell General. 

La Sra. síndica general:  

Moltes gràcies.  

2. Examen i votació de la Petició d’autorització per 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 el 59 de la Llei 
general de sanitat, del 20 de març de 1989, segons l’acord del 18 d’agost del 
2021.  

La Petició d’autorització fou publicada en el Butlletí número 92/2021 del 25 d’agost.  

Intervé pel Govern per exposar les raons que justifiquen la sol·licitud de pròrroga el senyor 

Josep Maria Rossell. 

El Sr. Josep Maria Rossell:  

Gràcies senyora síndica.  

Avui comparec novament per sotmetre a votació d’aquesta cambra la pròrroga de la facultat 

de Govern per establir les restriccions i mesures previstes en l’article 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 període de dos 

mesos. El passat 8 de juliol del 2021, el Consell General va prorrogar la facultat del Govern 
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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 mesos que 

s’exhaureix properament. Com ja he tingut ocasió de manifestar en aquesta cambra, en 

anteriors ocasions en què s’ha sol·licitat la pròrroga de la facultat del Govern per establir 

les restriccions i mesures contemplades en la llei esmentada, les mesures adoptades fins 

a la data han permès una millora progressiva en el nombre de contagis. I actualment, les 

dades epidemiològiques i el nombre de contagis indiquen una clara tendència a una 

evolució positiva. Tanmateix, no cal oblidar que ens trobem en un període de retorn de 

vacances i d’inici del curs escolar, i cal ser prudents de cara a la propera temporada 

d’hivern, no sent ara el moment de baixar la guàrdia després dels esforços que hem fet tots 

plegats. Per tant, el Govern considera que és adient el manteniment d’algunes mesures de 

protecció i prevenció de control de la pandèmia i per tant, disposar de la facultat que aquesta 

cambra sempre ha recolzat, de forma molt encertada al meu entendre, per poder prendre 

en cada moment durant els dos propers mesos les decisions escaients en benefici de 

l’interès general i en funció de com va evolucionant la pandèmia. En aquest punt, passo a 

donar les principals dades epidemiològiques a data d’avui. Com podran comprovar, veuran 

que han millorat ostensiblement, i per tant ens n’hem de felicitar. Casos totals: 15.083. 

Increment respecte al dia anterior: 5. Casos actius: 49. Altes: 14.904. Defuncions: 130. 

Hospitalitzacions: 0 a planta i 0 a la UCI. Així doncs, d’acord amb l’exposat, senyores i 

senyors consellers generals, sol·licito el seu vot favorable a la pròrroga de la facultat del 

Govern per 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 

mesos.  

Gràcies senyora síndica. 

La Sra. síndica general:  

Gràcies senyor ministre.  

A continuació iniciem el torn dels diferents intervinents.  

Senyora Carine Montaner, consellera general no adscrita, té la paraula. 

La Sra. Carine Montaner:  

Gràcies. Gràcies senyora síndica.  

Reitero els meus dubtes pel que fa a la constitucionalitat del text presentat. Recordo a la 

cambra que s’havia presentat un recurs al Tribunal Constitucional, recurs presentat pel grup 

Terceravia, i gràcies a la cortesia parlamentària del grup Socialdemòcrata, que reitero els 

meus agraïments, com no pot ser d’una altra manera. La cortesia parlamentària és molt 

important, sobretot en aquesta legislatura.  
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Clar, recurs que no s’ha analitzat a nivell del Tribunal Constitucional, pel sentit de vot del 

grup Socialdemòcrata i per tant, aquí hi ha doncs els dubtes, encara, que estan a sobre de 

la taula.  

Gràcies senyora síndica. 

La Sra. síndica general:  

Gràcies senyora Montaner.  

Pel Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos?  

Pel Grup Parlamentari Terceravia més Unió Laurediana més Independents, senyor Josep 

Pintat? 

El Sr. Josep Pintat Forné  

Gràcies senyora síndica.  

El nostre vot serà favorable a la presa en consideració d’establir una nova pròrroga amb 

aquestes restriccions. I desitjant que vagi a millor i que potser sigui l’última que haguem de 

fer.  

Moltes gràcies. 

La Sra. síndica general:  

Gràcies senyor Pintat.  

Pel Grup Parlamentari Liberal, entenc que no hi ha intervenció.  

Grup Parlamentari Socialdemòcrata, senyor Roger Padreny? 

El Sr. Roger Padreny:  

Moltes gràcies senyora síndica, i molt bona tarda i bon inici de sessions parlamentàries a la 

resta de senyors consellers, conselleres i senyors consellers i senyors i senyores membres 

del Govern.  

En primer lloc, des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, volem enviar tota la nostra força 

i escalf als familiars i persones properes de les víctimes de la pandèmia del Sars-Cov2. En 

segon lloc, i com de forma repetida al nostre grup parlamentari ha fet i amb l’objectiu de 

brindar al Govern els mecanismes pertinents i proporcionals per tal de gestionar la situació 

sanitària de la millor manera possible, el nostre Grup Parlamentari Socialdemòcrata donarà 

suport a aquesta pròrroga. I per últim, des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 

celebrem la recent notícia de just fa uns minuts feta pública pel Govern d’Andorra d’obrir 

l’oci nocturn. Una proposta que ja fa un parell de mesos del grup Socialdemòcrata 

demanàvem que es fes de forma proporcionada i de forma adaptada al transcurs de la 
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situació sanitària. Així mateix, celebrem que la situació actual, com ha pogut mostrar el 

ministre, sigui bona i esperem que es mantingui i que aquesta pròrroga hi ajudi.  

Moltes gràcies, senyora síndica. 

La Sra. síndica general:  

Gràcies senyor Padreny.  

Pel Grup Parlamentari Demòcrata, senyor Carles Enseñat Reig. 

El Sr. Carles Enseñat:  

Gràcies senyora síndica.  

Primer de tot, donar les gràcies als 27 dels 28 consellers que donaran suport a aquesta 

mesura. Òbviament nosaltres, des de la majoria, des de Ciutadans Compromesos, des del 

grup Liberal i del.Grup Parlamentari Demòcrata seguirem donant suport a les mesures i a 

facultar el Govern per què les estableixi. Són mesures que salven vides, són mesures que, 

sense elles, haguéssim hagut de lamentar més morts. Per tant, tenint en compte tot 

l’exposat, com no podria ser d’altra forma, donarem un vot favorable.  

Gràcies senyora síndica. 

La Sra. síndica general:  

Gràcies senyor Enseñat.  

El Govern desitja intervenir?  

Senyor Rossell?  

El Sr. Josep Maria Rossell:  

Sí, gràcies senyora síndica.  

Bé, voldria agrair a tots els grups parlamentaris que han donat suport a l’opció d’aquesta 

nova pròrroga. Com vostès ja saben, ja m’he pronunciat vàries vegades en relació a aquesta 

qüestió. Ho he fet també inclús als mitjans de comunicació amb algun article que va sortir 

aquest estiu darrerament. Entenc que el fet que vostès prenguin mesures com aquestes de 

restricció de drets, doncs, evidentment no agrada a ningú. Entenc, d’altra banda, que la 

situació ens ha forçat a què realment doncs prenem aquestes mesures. Per tant, això 

demostra per part seva, un grau de responsabilitat molt important sobre aquesta qüestió i 

per tant els volia agrair aquesta qüestió. Pel que fa en relació al Tribunal Constitucional, 

només dir que totes aquelles qüestions de dret, senyora Montaner, doncs el Tribunal 

Constitucional ja s’hi va pronunciar, i per tant poca cosa crec que cal dir sobre aquesta 

qüestió. Veig que vostè insisteix molt sempre amb aquest tema. Penso que el Tribunal 

Constitucional ja va dir el que havia de dir sobre aquest tema.  
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Gràcies. 

La Sra. síndica general:  

Gràcies senyor Rossell.  

Vistes les intervencions, i en aplicació dels articles 74 i 136 bis del Reglament, procedirem 

a la votació a mà alçada.  

Vots a favor?  

Vots en contra?  

Abstencions?  

Senyora secretària, ens comunica el resultat si us plau?  

La Sra. Susanna Vela:  

Sí gràcies.  

Vots a favor, 27.  

En contra cap i una abstenció.  

La Sra. síndica general:  

Gràcies.  

A la vista del resultat, declaro aprovada la petició d’autorització per 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 18 d’agost del 2021.  

I no havent-hi més punts a l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.  

Que tinguin una bona tarda. 

(Són les 16.15h) 
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