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4- IMPULS I CONTROL DE 

L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN 

4.4.2 Respostes escrites 

Edicte 

La síndica general, d’acord amb les previsions de 

l’article 90 del Reglament del Consell General, 

Disposa 

Publicar la resposta del Govern a les preguntes 

formulades per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, 

consellera general del Grup Parlamentari 

Socialdemòcrata, per escrit de data 26 de febrer del 

2020, relatives amb la tecnologia IrisGuard i amb el 

reconeixement facial, i publicades en el Butlletí del 

Consell General número 15/2020, del 26 de febrer. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i 

efectes. 

Casa de la Vall, 29 de maig del 2020 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

Ministeri de Justícia i Interior 

Pregunta escrita al Govern  

(Reg. Núm. 0149) 

Pregunta escrita al Govern amb relació a la 

tecnologia IrisGuard i amb el reconeixement facial. 

Registre d’entrada número 0149, formulada per la 

M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta 

suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. 

1. Vista la previsió pressupostària destinada al 

Departament de Policia en relació amb el projecte 

0009 Cimera Iberoamericana, quins són els 

equipaments, maquinària i instal·lacions que es 

preveuen proveir amb la referida partida 

pressupostària. 

El projecte pressupostari 0009 del Departament de 

Policia preveia 162.156,65 € per a l'adquisició de 

divers equipament i instal·lacions de seguretat i 

vigilància amb la finalitat de garantir la seguretat 

extraordinària que suposa l’organització de la propera 

Cimera iberoamericana  de caps d'Estat i de Govern. 

L'objectiu és dotar el Servei de Policia dels 

equipaments i instal·lacions de què no disposa i 

complementar-los, com ara amb armament,  ampliar 

instal·lacions de vigilància i implantar nous sistemes 

de vigilància.  

2. Quina és la voluntat del Govern respecte a la 

implantació de la tecnologia IrisGuard. En cas que 

es prevegi la seva implementació, quin és el detall 

del projecte (terminis, durada, controls, etc.)? 

En relació amb aquesta pregunta cal posar en relleu 

que la voluntat del Govern és apostar per les noves 

tecnologies per tal de donar la millor resposta possible 

a les obligacions que té l’Estat, també en matèria de 

seguretat. En aquest sentit, actualment s’està 

analitzant de forma exhaustiva quin hauria de ser el 

marc jurídic que permetés implementar aquesta o 

qualsevol altra tecnologia amb el màxim de garanties 

i respecte a tots els drets i llibertats reconeguts pel 

nostre ordenament jurídic.  

3. Quina és la voluntat del Govern respecte de la 

implantació de la tecnologia de reconeixement 

facial?. En cas que es prevegi la seva 

implementació, quin és el detall del projecte 

(terminis, durada, controls, etc.)? 

En relació amb aquesta pregunta ens remetem a la 

contesta que s’ha donat en el punt anterior. 

Escaldes-Engordany, 27 de maig del 2020 

Josep Maria Rossell Pons  

Ministre de Justícia i Interior 

Edicte 

La síndica general, d’acord amb les previsions de 

l’article 90 del Reglament del Consell General, 

Disposa 

Publicar la resposta del Govern a les preguntes 

formulades pels M. I. Srs. Pere López Agràs, Judith 

Salazar Álvarez, Jordi Font Mariné, Joaquim Miró 

Castillo, Roger Padreny Carmona, Carles Sánchez 

Rodríguez i Susanna Vela Palomares, consellers 

generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per 

escrit de data 13 de febrer del 2020, relatives  al cost 

salarial dels ministres, secretaris d'Estat i càrrecs de 

relació especial i de confiança del Govern 

d'Andorra, i publicades en el Butlletí del Consell 

General número 13/2020, del 18 de febrer. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i 

efectes. 

Casa de la Vall, 29 de maig del 2020 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 
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Ministeri de Funció Pública i 

Simplificació de l’Administració 

Preguntes amb resposta escrita del 

Govern (reg.0121) 

Preguntes amb resposta escrita del Govern relativa 

al cost salarial dels Ministres, Secretaris d’Estat i 

càrrecs de relació especial i de confiança del 

Govern d’Andorra, formulades pels M.I. Srs. Pere 

López Agràs, Judith Salazar Álvarez, Jordi Font 

Mariné, Quim Miró Castillo, Roger Padreny 

Carmona, Carles Sánchez Rodríguez i Susanna 

Vela Palomares, conselleres i consellers generals 

dels Grup Parlamentari Socialdemòcrata. 

Es demana: 

1. Quins és i quin va ser l’import del cost salarial, 

al febrer 2010 i al febrer 2020, dels salaris dels 

Ministres, Secretaris d’Estat i càrrecs de relació 

especial i de confiança del Govern d’Andorra? 

Quadre resum dels salaris per legislatures 

 

 

Quadre de l’evolució dels salaris dels càrrecs 

polítics 

 

*Altres alts càrrecs fa referència al Secretari General del Govern, 

al Cap de gabinet del Cap de Govern i al Cap de Protocol (article 

6 de la Llei de Govern) 

 

 

Pel que fa a la graella de salaris presentada cal posar 

de manifest que no es pot comparar la dimensió i les 

necessitats de l'Administració i del país fa deu anys 

amb les actuals. De la mateixa manera que tampoc es 

poden comparar els salaris del 2010 amb els salaris del 

2020 sense tenir en compte l’increment de l’índex de 

preus al consum. A més, cal apuntar que al febrer del 

2010 és quan el Govern encapçalat pel Sr. Jaume 

Bartumeu tenia menys càrrecs, i per aquest motiu cal 

també fer la comparació oportuna tenint en compte 

la composició del Govern al febrer del 2011, quan 

també era encapçalat pel Sr. Jaume Bartumeu. I 

alhora introduir les dades al respecte que s’aplicaran 

a partir del proper mes de juny com a conseqüència 

de la reducció salarial que es durà a terme arran de la 

crisi sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-

CoV-2. 

Com s’ha dit abans, no és apropiat ni fiable comparar 

un salari del 2010 amb un del 2020, ja que durant 

aquests deu anys el cost de la vida ha augmentat. En 

aquest sentit, cal actualitzar els salaris del febrer del 

2010 sumant l'IPC acumulat dels darrers deu anys, i 

comparar-los després amb els salaris del febrer del 

2020 (tot i així, l'increment de l'IPC està calculat 

sobre el salari brut sense tenir en compte els triennis 

dels salaris dels treballadors públics amb 

responsabilitat directives; en aquest cas l’increment 

seria encara menys apreciable).  

Així, fetes aquestes consideracions prèvies, és 

important posar en relleu que els salaris dels càrrecs 

polítics, a saber del cap de Govern, ministres, 

secretaris d'Estat i altres alts càrrecs; s'han mantingut 

pràcticament inalterats durant els darrers deus anys. 

D’altra banda, si es té en compte tota la massa salarial 

dels càrrecs electes i de lliure designació, l’increment 

entre el febrer del 2010 i el febrer del 2020 és de l'11%, 

i del 3% un cop aplicades les retallades a causa de la 

Covid-19. Ara bé, un cop aplicar com ha de ser 

l’increment de l’IPC, aquest increment és de només el 

3% i, fins i tot hi ha una reducció del 4% un cop 

aplicada la reducció salarial degut a la crisi sanitària. 

2. Quins és el salari detallat per cadascun d’aquest 

càrrecs: Ministre/a, Secretari/a d’Estat i càrrecs de 

relació especial i de confiança del Govern 

d’Andorra? (especificant el nom i cognom de la 

persona que està cobrant aquest salari i el càrrec 

que ostenta). 

Atès que el volum de la informació sol·licitada és 

sensible, i que hi consten les dades personals de 

funcionaris i treballadors públics de l’Administració 

general, protegides per la Llei 15/2003, del 18 de 

desembre, qualificada de protecció de dades 

personals, i atès que la tramesa en suport físic 

requeriria l’anonimització o l’eliminació manual de les 

dades personals que consten en els diversos 

Febrer 2010

Febrer 2010 

amb IPC (2010-

2020

Febrer 2011

Febrer 2011 

amb IPC (2011-

2020

Febrer 2020
Retallada 

Covid

Massa Salarial 333.903,24€ 358.942,64€    355.054,46€  381.679,99€    446.495,69€  415.097,88€  

Nombre de càrrecs 77 77 82 82 93 93

Mitjana per càrrec 4.336,41€      4.661,59€        4.329,93€      4.654,63€        4.801,03€       4.463,42€      

Increment de la mitjana 

salarial respecte al 

febrer 2010

7% 0% 7% 11% 3%

Increment de la mitjana 

salarial respecte al 

febrer 2010 amb 

acumulació IPC

3% -4%

Govern Jaume Bartumeu Govern Xavier Espot

Febrer 2010

Febrer 2010 

amb IPC (2010-

2020

Febrer 2020 Retallada Covid

Cap de Govern 6.603,00€      7.098,16€        6.849,38€      5.479,50€        

Ministres 5.613,60€      6.034,56€        5.823,07€      4.949,61€        

Secretaris d'Estat i 

altres alts càrrecs (Llei 

del Govern)

4.788,00€      5.147,05€        4.966,66€      4.221,66€        

Govern Xavier EspotGovern Jaume Bartumeu
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documents, tal com preveu l’article 5 del Reglament 

del Consell General, en el punt 6, proposem que els 

consellers generals que formulen la pregunta tinguin 

accés directe als documents que consten als arxius del 

Departament de Funció Pública, perquè els pugui 

estudiar i prengui les notes que consideri. 

Andorra la Vella, 28 de maig del 2020 

Judith Pallarés Cortés  

Ministra de Funció Pública i Simplificació de 

l’Administració 

Edicte 

La síndica general, d’acord amb les previsions de 

l’article 90 del Reglament del Consell General, 

Disposa 

Publicar la resposta del Govern a les preguntes 

formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, 

consellera general del Grup Parlamentari 

Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de febrer del 

2020, relatives a la subvenció anual del Govern a la 

Fundació Tutelar per finançar el programa Joves en 

inclusió, i publicades en el Butlletí del Consell 

General número 13/2020, del 18 de febrer. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i 

efectes. 

Casa de la Vall, 29 de maig del 2020 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i 

Joventut 

Preguntes amb resposta escrita del 

Govern (reg. núm. 126) 

Preguntes amb resposta escrita del Govern relatives 

al programa Joves en Inclusió, formulades per la M. 

I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general 

del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.  

Es demana: 

1. Quins han estat els criteris pels quals el Ministeri 

d’Afers Socials ha adjudicat aquesta prestació? 

Els criteris que se segueixen per dur a terme convenis 

de col·laboració queden recollits a l’article 39 de la 

Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i 

sociosanitaris (en endavant, Llei 6/2014) 

El Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut va 

autoritzar la Fundació Privada Tutelar com a entitat 

col·laboradora per a l’execució del servei de tutela i 

del servei de dia i per tant, compta amb la capacitat 

necessària per poder establir convenis de col·laboració 

amb el Govern en aquest àmbit.  

Cal constatar que l’àmbit, la finalitat i l’objecte 

fundacional va més enllà de l’estricte servei de la 

tutela, ja que com preveu l’article 5 dels seus estatuts 

els beneficiaris principals de la Fundació són “les 

persones gran necessitades, menors d’edat, així com 

les que pateixen un trastorn mental, i/o disminució 

psíquica (..) 

Així mateix, cal destacar que Andorra va ratificar 

l’any 2013 la Convenció dels Drets de les Persones 

amb Discapacitat de Nacions Unides i el seu Protocol 

opcional. Aquest text legal suposa un canvi de 

paradigma en la concepció de la discapacitat i en la 

manera de garantir-ne els drets. La discapacitat ja no 

se centra en el model medicorehabilitador, sinó en el 

model social i comunitari, posant l’accent en les 

barreres que impedeixen a les persones amb 

discapacitat participar plenament en la societat en 

igualtat de condicions amb les altres persones. 

En aquest context legal, l’any 2016, la Fundació 

Privada Tutelar dins del marc de les seves atribucions 

estatutàries, promou un estudi sobre la necessitat de 

crear un programa específic per a persones amb 

trastorn de l’espectre autista (TEA) en que promogui 

la inclusió en la vida comunitària, tenint en compte 

que havien detectat un buit en l’atenció i el suport 

necessaris a aquestes persones un cop havien finalitzat 

l’etapa d’escolaritat obligatòria. Així, l’any 2017 la 

Fundació inicia el programa Joves en inclusió, amb 

fons privats i propis de la Fundació per tal de valorar 

la idoneïtat del servei i els resultats d’aplicar aquesta 

metodologia de treball. Cal dir que altres entitats, tant 

públiques com privades, han promogut serveis i 

programes de caire social.  

La Fundació Privada Tutelar és una institució privada 

de prestigi al país i participa activament en l’àmbit 

dels serveis socials i sociosanitaris, fonamentalment 

pel que fa a les qüestions que afecten les persones amb 

discapacitat o en situació de vulnerabilitat.  

Val a dir que amb anterioritat la Fundació ha creat 

altres serveis per a persones amb discapacitat, com el 

Programa de Vida Independent “Me’n vaig a casa 

meva” també inclòs avui dia a la Cartera de Serveis 

Socials i Sociosanitaris. 

El motiu de l’adjudicació és que aquesta entitat és a 

dia d’avui l’única que presta aquest servei terapèutic 

comunitari, altament especialitzat i destinat 


