14

ANDORRA

DivenDres, 1 De juliol Del 2016

Modernització de l’administració

Benedicció a setúria

En marxa la signatura digital, però
només per al dipòsit de comptes

eduard coMellas

A finals d’any s’activarà la factura electrònica entre empreses i administració
agències

Jordi Casadevall i Marc Pantebre, ahir durant la presentació de la signatura digital.
P.G.
andorra la vella

El Govern posa en marxa la signatura electrònica a partir de la
setmana vinent, tot i que només
per al dipòsit de comptes. És un
primer pas, tal com ha explicat
el secretari general del Govern,
Jordi Casadevall, per al nou paradigma que li espera a la relació
entre l’administració i el ciutadà.
La voluntat és desenvolupar-ho
en tots els tràmits, amb un procés sense terminis, i sempre en
convivència amb la tramitació
convencional. Per altra banda,
tal com es va presentar ahir,
la certificació electrònica ara
per ara només estarà enfocada
a l’empresariat, i per això s’ha
convingut amb la Cambra de
Comerç (CCIS) que sigui l’enti-

tat que registri els empresaris.
Després del dipòsit de comptes, el Govern té previst que a
finals d’any ja es pugui generar
la factura electrònica, que a més
de permetre agilitzar els pagaments servirà per respectar els
terminis marcats en la llei entre
l’administració i els privats. Una
factura molt reclamada pel sector empresarial, des de la Confederació Empresarial i la mateixa
Cambra. El president de la CCIS,
Marc Pantebre, va explicar ahir
que la signatura digital “agilitzarà la comunicació i la interactuació entre els tràmits de l’administració i les empreses”.
Altres gestions previstes amb
la signatura digital amb una certa agenda són la tramitació de les
cotitzacions a la CASS durant el

primer semestre de l’any vinent,
les peticions de la cèl·lula d’habitabilitat per al primer trimestre
del 2017 i, en un termini curt, les
empreses també podran presentar-se amb la certificació digital a
tots els concursos públics.
A partir de la setmana vinent
entrarà en vigor aquesta certificació digital i es preveu en “el
termini d’un any aconseguir
l’homologació almenys als dos
països veïns, Espanya i França,
que és on més tràfic comercial hi
ha”, va dir Casadevall.
El secretari general del Govern va remarcar que era important posar en marxa aquesta
nova eina i anar analitzant com
va funcionant aquesta tecnologia, perquè a poc a poc es puguin
anar ampliant les seves aplicacions. Per poder contestar i aclarir qüestions tècniques, a partir
de dilluns es posa en marxa el
telèfon d’atenció 821 301 i, a
més, una nova web: www.signaturaelectronica.govern.ad. També
es posarà en funcionament una
aplicació que aquells que vulguin
signar electrònicament podran
descarregar-se.
Des del Govern incideixen que
aquesta certificació és una “identitat electrònica, infalsificable i
inalterable”, que serà lliurada per
l’entitat de certificació, que en
tots els casos (empresaris i ciutadans) serà el Govern.

El cònsol major massanenc, David Baró, va fer un reconeixement dels ramaders.

Més caps de bestiar a les
muntanyes massanenques
Redacció
andorra la vella

El nombre de caps de bestiar
s’ha incrementat. Enguany
pasturen a les muntanyes
massanenques 1.852 animals:
413 entre equí o oví i 1.430
ovins. Justament, enguany
s’ha doblat pràcticament el
nombre d’ovelles respecte
d’altres anys. “L’augment està
causat per un ramat que ha
vingut en itinerància. Això
ens beneficiarà per a la neteja del sotabosc. És important
mantenir-lo net per a la bona
salut dels boscos, perquè no
s’envelleixin, i també per prevenir els incendis”, va explicar
el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Sostenibilitat
del Comú de la Massana, Sergi
Gueimonde.
Cap a finals de mes el bestiar oví passarà al bosc de
Galliner per controlar-lo. És

el primer any que es tirarà
endavant aquesta acció i si el
resultat és positiu s’estudiarà
ampliar-la a altres boscos de
la parròquia.
El cònsol major de la Massana, David Baró, va fer ahir
un reconeixement dels ramaders, que fan un esforç per
mantenir aquest sector tradicional de l’economia del país.
“És una bona notícia que es
mantingui el nombre de ramaders, en tenim catorze, i
que tinguin ganes de participar en aquest dia de germanor
i retrobament”, va dir Baró.
Ja fa quatre anys que es
va posar en marxa un pla estratègic amb l’objectiu de no
sobrecarregar les pastures.
Per això el bestiar es reparteix en sis unitats: Setúria,
pla de l’Estany, Comallemple,
Comapedrosa, Percanela i
bosc de Pal.
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Sisena Jornada
d’adopcions de
gossos de la
gossera a Illa

L’IPC avançat
del mes de juny
davalla fins a
l’1% negatiu
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abonaments a
telefonia mòbil
i a internet
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La societat filantròpica Bomosa
organitza per demà, 2 de juny, de
12 a 19 hores, la sisena Jornada
d’adopcions a Illa Carlemany per
donar visibilitat als gossos de la
gossera d’Andorra i promoure’n
l’adopció. Es vol donar a conèixer tots els gossos que resideixen actualment a la gossera o bé
que estan en famílies d’acollida
esperant l’adopció. Aquestes jornades serveixen perquè hi hagi
una primera presa de contacte
entre el gos i la persona interessada. El 31 de juliol es farà una
recollida de medicaments, aliments i altres.

La variació interanual estimada de l’IPC del juny del
2016 continua sent negativa
(-1%), segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul
previ de l’IPC que, en cas de
confirmar-se, suposaria una
nova baixada respecte de l’índex registrat el mes anterior,
que mostrava un descens del
0,9%. L’IPC es manté negatiu
des del novembre del 2014.
A Espanya l’IPC avançat és
del 0,8% negatiu, dues dècimes per sobre del de maig, i
a França és del 0,2% positiu.

Els abonaments per servei
durant el mes de maig se situen en 42.856 als serveis
de telefonia fixa, 72.001 als
serveis de telefonia mòbil i
30.717 a internet de banda
ampla, segons les dades del
departament d’Estadística.
Aquestes dades suposen una
variació percentual negativa
del 5,6% en telefonia fixa respecte al maig de l’any passat
i un creixement del 5,8% en
telefonia mòbil. Quant als
abonats a internet de banda
ampla, presenten una pujada
del 7,7%.

