
ANDORRA 7Dimarts, 13 De març Del 2018

www.pompesfunebresdelesvalls.com · 866 632 · 807 180 · info@pompesfunebresdelesvalls.comwww.pompesfunebresdelesvalls.com · 866 632 · 807 180 · info@pompesfunebresdelesvalls.com

Fem més fàcils
els moments
més difícils

El conseller general de Social-
democràcia i Progrés (SDP), 
Víctor Naudi, ha presentat una 
demanda d’informació perquè 
el Govern faciliti còpia de la 
documentació relativa a l’adju-
dicació a l’empresa Montre, SL 
de la concessió d’un servei de 
bicicleta elèctrica compartida, 
segons va informar ahir la for-
mació.

Naudi, que en la motivació 
de la demanda assegura que 
aquesta adjudicació “obre diver-
ses incògnites quant a la pulcri-
tud del procediment emprat i 
ha estat objecte d’un recurs”, 
vol rebre i analitzar la docu-
mentació aportada en les ofer-
tes presentades per les empre-
ses que van participar a l’edicte 
de data de 14 de juny del 2017.

Concretament, el conseller 
general de SDP demana còpia 

del plec de bases del concurs i 
de la documentació comple-
mentària a què es referia un 
apartat del mateix edicte, així 
com una còpia de la documen-
tació aportada per les empreses 
que es van presentar en les se-
ves ofertes, i de la que acom-
panya el procés d’obertura de 
plecs i el procés de contractació 
provisional. 

El parlamentari sol·licita 
també una còpia de les cons-

tàncies en acta presentades, en 
el cas que hi haguessin estat, 
en l’acte d’obertura de plecs, de 

tota la documentació relativa al 
procés d’adjudicació definitiva, 
així com aquella que sigui acre-
ditativa del procés de selecció. 
També vol còpia de la documen-
tació aportada pel participant 
en el procés que ha interposat 
el recurs, així com una còpia de 
la resolució adoptada pel Go-
vern en la seva resposta.

D’altra banda, Sindicatura 
va acordar ahir, a petició del 
grup parlamentari liberal i dels 
consellers generals d’UL-Inde-
pendents de la Massana i del 
PS, prorrogar el termini per a la 
presentació d’esmenes a les tres 
proposicions de llei laborals. 
El nou termini finalitzarà el 6 
d’abril vinent.
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SDP demana la documentació 
del servei de bicicleta elèctrica

El parlamentari de SDP, Víctor Naudi.

jonathan Gil

 

Amb l’objectiu d’incentivar l’ús  
dels tràmits de l’Administra-
ció que ja es poden fer en línia, 
el Govern oferirà el certificat 
electrònic de ciutadà de franc 
durant tot l’any 2018, amb una 
validesa de tres anys.

Així ho van anunciar ahir el 
secretari d’Estat de Funció Pú-
blica i Reforma de l’Administra-
ció, Antoni Rodríguez, i el secre-
tari general del Govern, Jordi 
Casadevall, que van precisar que 
des de la seva posada en marxa, 
a mitjans del 2016, i a un cost de 
29 euros, només l’han adquirit 
uns 200 particulars.

Així, i en el marc de l’aposta 
per la modernització de l’Admi-
nistració i els avenços en matè-
ria d’Administració electrònica, 
el Govern ha decidit apostar pel 
certificat electrònic com a eina 
útil i amb garanties de segure-
tat en les relacions del ciutadà 
amb l’Administració, però tam-
bé amb altres institucions o em-
preses.

I és que en els darrers anys 
han augmentat els serveis en lí-
nia prestats per l’Administració 

i també els serveis demandats 
pel ciutadà. De fet, l’any 2016 
es van fer el 18% dels tràmits 
en línia, i el 2017 ja van arribar  
al 25% gràcies a l’increment de 
les possibilitats ofertes per l’Ad-
ministració.

Per donar més garanties a 
l’usuari, el Govern ha decidit 
apostar per l’eina del certificat 
electrònic com a mecanisme 
d’identificació del ciutadà i de 

seguretat de la integritat del 
document.

Amb el certificat electrònic 
es poden fer tràmits en línia 
amb plenes garanties jurídiques 
i es poden signar documents 
electrònics amb la mateixa vali-
desa legal que amb la signatura 
manuscrita i garantir, fins i tot,   
la data de la signatura.

D’una banda, l’usuari i con-
trasenya del certificat electrò-

nic serviran per autenticar-se 
en múltiples plataformes de 
manera legal. D’altra banda, 
amb una clau específica per 
cada vegada, que es rep al telè-
fon mòbil, es poden signar do-
cuments electrònicament amb 
validesa jurídica.

Casadevall va destacar els 
avantatges que aporta el cer-
tificat electrònic per poder fer 
tràmits en línia. Es tracta d’una 
clau mestra que es podrà fer 
servir amb l’Administració i 
amb altres entitats, amb la clara 
voluntat que en un futur sigui 
una clau mestra útil amb mul-
titud d’empreses i institucions.

Per la seva part, Rodríguez 
va precisar que l’autenticació a 
e-tràmits amb certificat electrò-
nic es podrà fer a partir del mes 
d’abril per al portal tributari; 
a partir del juny també servirà 
per a l’espai empresa; i a partir 
del desembre, a l’espai ciutadà. 
A més, ara ja es pot fer el dipò-
sit de comptes amb el certificat 
electrònic, i a partir del mes 
d’abril es podrà fer també el cer-
tificat d’habitabilitat, al juliol, 
la reserva de nom comercial i, a 
l’octubre, l’obertura de comerç.

administració

Jordi Casadevall i Antoni Rodríguez en la compareixença d’ahir.
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El certificat electrònic de ciutadà es 
podrà obtenir gratuïtament el 2018
Amb aquesta iniciativa i amb l’ampliació dels tràmits disponibles es busca incentivar-ne l’ús

Col·lectius

Els residents russos tindran 
diumenge vinent l’oportuni-
tat de participar des d’Andor-
ra en les eleccions presidenci-
als de Rússia, exercint el seu 
dret a vot des de l’oficina del 
Consolat honorari de Rússia 
al Principat, ubicada a l’avin-
guda d’Enclar, 142.

Segons va informar el con-
solat, aquesta “inèdita jorna-
da” comptarà amb la presèn-
cia d’autoritats de Rússia a 
Espanya i Andorra. D’aquesta 
manera, i a part del cònsol 
honorari, Joan Tomàs, la pri-
mera votació que tindrà lloc al 
país per als comicis presiden-
cials russos comptarà amb la 
segona i la tercera secretària 
de l’ambaixada de Rússia a 
Espanya i Andorra, Nadezda 
Dementieva i Olga Efimova, 
respectivament, així com el 
responsable de premsa de 
l’oficina diplomàtica, Fedor 
Medvekiy. També hi serà pre-
sent Natalia Sorokina, vocal 
de Casa Rússia. La jornada 
de votació, corresponent a la 
primera volta dels comicis, 
tindrà lloc entre les vuit del 
matí i les vuit del vespre.

Els residents 
russos podran 
votar des 
d’Andorra
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