Consell General de les Valls
Acta Núm. 6/1992
Sessió Tradicional de Sancogesma del M.I. Consell General
- 9 de juny de 1992 -

El dia 9 de juny de 1992, dimarts, es reuneix a la Casa de la Vall el M.I. Consell General
de les Valls, en Sessió Tradicional de Sancogesma convocada d’acord amb allò que estableix
el Reglament de l’Assemblea, i amb l’ordre del dia següent:
1.- Celebració de la Santa Missa.
2.- Cobrament del tradicional tribut del Llot.
3.- Cobrament dels tradicionals tributs del Llot i de la Quèstia, corresponents a la Sessió Tradicional de Setmana Santa.
4.- Ordinacions.
5.- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’Acord formulada per
la Comissió Permanent relativa a la designació del Secretari General del
M.I. Consell General.
6.- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’Acord formulada per
la Comissió Permanent relativa a la presència d’Andorra a la Comunitat
de Treball dels Pirineus.
7.- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’Acord formulada per
la Comissió Permanent relativa als Representants del M.I. Consell General en la Junta de Govern de l’ORTA.
Sota la presidència dels MM.II. Srs. Jordi Farràs Forné i Josep Marsal Riba, Síndic i
Sub-Síndic Generals, respectivament, assisteixen els membres següents:
Per Canillo

Els MM.II. Srs. Josep Areny Fité, Enric Casadevall Medrano, la
M.I. Sra. Rosa Maria Mandicó Alcobé i el M.I. Sr. Miquel Naudí
Casal.

Per Encamp

El M.I. Sr. Jordi Torres Alís, la M.I. Sra. Maria Reig Moles i els
MM.II. Srs. Jordi Mas Torres i Gabriel Dalleres Codina.
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Per Ordino

Els MM.II. Srs. Albert Pujal Trullà, Enric Dolsa Font, la M.I. Sra.
Olga Adellach Coma i el M.I. Sr. Andreu Gaspà Picart.

Per La Massana

Els MM.II. Srs. Albert Gelabert Grau, Josep Garrallà Rossell,
Daniel Armengol Mora i Guillem Areny Argelich.

Per Andorra la Vella

Els MM.II. Srs. Jaume Bartumeu Cassany, Miquel Armengol
Pons, Robert Cassany Vila i Antoni Armengol Vila.

Per Sant Julià de Lòria

Els MM.II. Srs. Joan Santamaria Tarré, Joan Pujal Areny, Ladislau Baró Solà i Pere Altimir Pintat.

Per Escaldes-Engordany

El M.I. Sr. Miquel Aleix Areny i la M.I. Sra. Nadia Aleix Tugas.

Els MM.II. Srs. Ramon Canut Bové i Antoni Jordi Areny, de la Parròquia d’Escaldes-Engordany, han excusat la seva absència.
Assisteix, també, el M.I. Sr. Oscar Ribas Reig, Cap de Govern.
Després de la celebració de la Santa Missa, a les deu del matí, es procedeix a comprovar
els membres assistents a la reunió i el M.I. Sr. Síndic General declara oberta la sessió.
Abans d’entrar en l’ordre del dia, el M.I. Sr. Síndic General informa que el M.I. Sr. Antoni
Jordi Areny ha patit un problema de salut i ha estat traslladat fora d’Andorra per efectuar les
corresponents exploracions, tot i que sembla que l’evolució és força favorable. Formula vots
pel seu prompte restabliment i perquè pugui reincorporar-se ben aviat a les seves funcions.
Seguidament el M.I. Sr. Síndic General fa donar lectura a l’ordre del dia.
2.- Cobrament del tradicional tribut del Llot.
El M.I. Sr. Síndic General demana als Cobradors que vulguin ocupar el lloc corresponent
en el centre de la Sala per tal de procedir al cobrament dels tributs. Com sigui que els MM.II.
Srs. Josep Areny Fité i Jordi Torres Alís, que s’havien previst inicialment com a Cobradors,
formen part de la Comissió Permanent, aquest càrrec ha recaigut ens els MM.II. Srs. Enric
Casadevall Medrano i Maria Reig Moles.
Tot seguit, i sota el control dels Cobradors, es procedeix al cobrament de l’esmentat
tribut, que importa la quantitat de 500 pessetes per Parròquia, i que és satisfet pels MM.II. Srs.
Consellers Generals de la Comissió Permanent del Consell General. L’import total recaptat,
que suma 3.500 pessetes, és ingressat a la Caixa del M.I. Govern.
3.- Cobrament dels tradicionals tributs del Llot i de la Quèstia, corresponents a la Sessió Tradicional de Setmana Santa.
Seguint el mateix procediment emprat en el punt anterior de l’ordre del dia, es
procedeix al cobrament dels tradicionals tributs del Llot i de la Quèstia, segons el detall
següent:
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Parròquia

Llot

Quèstia

Canillo
Encamp
Ordino
La Massana
Andorra la Vella
Sant Julià de Lòria
Escaldes-Engordany

300
300
300
300
300
300
300

106,75
250
174,85
108,50
227,85
55
227,85

L’import total recaptat, que suma 3.250,80 pessetes, és ingressat a la Caixa del Govern.
Immediatament s’inicia l’examen dels restants temes de l’ordre del dia.
4.- Ordinacions.
El Sr. Secretari General informa que s’ha rebut una carta del M.I. Sr. Cap de Govern
adjuntant la Proposta d’Ordinació General i les Propostes d’Ordinacions corresponents a
Serveis Públics i a Treball i Benestar Social, carta que també anuncia que en breu termini
trametran les Ordinacions corresponents a les restants Conselleries.
El M.I. Sr. Síndic General diu que a la vista d’això, i per tal de donar temps a les
Comissions legislatives a elaborar els informes corresponents un cop rebudes totes les
Propostes d’Ordinacions, es deixarà oberta aquesta sessió per continuar-la un cop es disposi
de tota la documentació.
5.- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’Acord formulada per
la Comissió Permanent relativa a la designació del Secretari General del
M.I. Consell General.
Durant l’examen d’aquesta Proposta d’Acord, el Sr. Carles Santacreu Coma, Secretari
General, en funcions, del M.I. Consell General, ha romàs fora de la Sala de Sessions.
El M.I. Sr. Síndic General dóna lectura a la Proposta d’Acord, que és del tenor literal
següent:
“Vist el Reglament del M.I. Consell General, i en especial els seus articles 30 i 31,
“Atès que en aquests articles es preveu que el Secretari General del Consell General és
designat pel Consell General, a proposta de la Sindicatura i de la Comissió Permanent,
per una durada igual a la de la legislatura,
“Atesa la necessitat de procedir a la designació de la persona per ocupar aquest càrrec,
“La Sindicatura i la Comissió Permanent del Consell General, en la seva reunió celebrada
el dia 13 de maig de 1992, han acordat proposar al Ple de la Cambra l’adopció del
següent,
“Acord:
Designar com a Secretari General del Consell General al Sr. Carles Santacreu Coma,
atribuint-li tots els drets i obligacions propis del càrrec.”
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En no formular-se cap observació, el M.I. Sr. Síndic General declara aprovada per
assentiment aquesta Proposta d’Acord.
6.- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’Acord formulada per
la Comissió Permanent relativa a la presència d’Andorra a la Comunitat
de Treball dels Pirineus.
El M.I. Sr. Síndic General fa donar lectura a la Proposta d’Acord, que és del tenor literal
següent:
“Vist el text del Protocol d’Acord instituint la Comunitat de Treball dels Pirineus, aprovat
a Burdeus el 15 d’abril de 1983,
“Atès que l’article 2 d’aquest Protocol estableix que l’objecte de la Comunitat és
intercanviar informació i discutir les qüestions tècniques a fi d’aconseguir solucions
coordinades per a l’interès comú dels seus membres,
“Atès que la presència dels diferents membres de la Comunitat és assegurada per
institucions de caràcter executiu, a excepció d’Andorra,
“Atès que en el cas d’Andorra, malgrat sigui el M.I. Sr. Síndic General qui ostenta la
presidència prevista en l’article 4 del Protocol, aquest assegura la presència d’Andorra
en les diferents comissions de treball a través dels serveis del M.I. Govern,
“Vista la conveniència de donar la màxima agilitat a la participació andorrana en la
Comunitat de Treball dels Pirineus i de propiciar les condicions necessàries per
aconseguir la major coordinació amb la resta de membres,
“La Comissió Permanent del Consell General, en la seva reunió celebrada el dia 13 de
maig de 1992, ha acordat proposar al Ple de la Cambra l’aprovació del present,
“Acord:
“El Cap de Govern del Principat d’Andorra assegurarà la presència del Principat en la
Comunitat de Treball dels Pirineus i n’assumirà la presidència en la forma prevista pel
Protocol d’Acord de 15 d’abril de 1983.”
En no formular-se cap observació el M.I. Sr. Síndic General declara aprovada per
assentiment aquesta Proposta.
7.- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’Acord formulada per
la Comissió Permanent relativa als Representants del M.I. Consell General en la Junta de Govern de l’ORTA.
El M.I. Sr. Síndic General informa que la Comissió Permanent, al conèixer que la
Comissió legislativa d’Indústria i Comerç ha acabat ja l’elaboració d’una Proposició de Llei de
Modificació de la Llei de l’ORTA, proposició que es sotmetrà a tràmit legislatiu de forma
immediata, s’ha reunit just abans de començar aquesta sessió i ha acordat modificar el
contingut de la seva Proposta d’Acord, la qual ha quedat redactada com segueix:
“Vist l’Acord del M.I. Consell General de data 24 d’octubre de 1990 designant com a
membres de la Junta de Govern de l’ORTA als Srs. Felip Garriga Font i Narcís Casal De
Fonsdeviela,
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“Vista la carta presentada pels referits senyors de data 24 d’abril de 1992 posant el seu
càrrec a disposició del M.I. Consell General,
“Atès que el Sr. President de la Comissió legislativa d’Indústria i Comerç ha comunicat
a la M.I. Sindicatura que aquesta Comissió ha enllestit la Proposició de Llei de
Modificació de la Llei de l’ORTA.
“Atesa la voluntat de sotmetre aquesta Proposició de Llei a la consideració del Ple del
M.I. Consell General en el més breu termini.
“La Comissió Permanent ha acordat proposar al Ple de la Cambra l’adopció del següent,
“Acord:
“Els Srs. Felip Garriga Font i Narcís Casal De Fonsdeviela continuaran assegurant les
funcions de representants del M.I. Consell General en la Junta de Govern de l’ORTA
fins a l’entrada en vigor de la modificació de la Llei de l’ORTA.”
El M.I. Sr. Josep Garrallà demana al M.I. Sr. Cap de Govern si el Govern té previst
designar el dos representants que li pertoquen en la composició actual.
El M.I. Sr. Cap de Govern respon que tenen previst designar dos funcionaris per
assegurar la interinitat fins que s’aprovi la modificació de la llei.
No havent-hi més intervencions, el M.I. Sr. Síndic General declara aprovada per
assentiment aquesta Proposta d’Acord.
Seguidament, essent les dotze del migdia menys cinc minuts, el M.I. Sr. Síndic General
suspèn per uns moments la sessió, per tal de preparar el necessari per a la prestació de
jurament del Sr. Carles Santacreu Coma per al càrrec de Secretari General del M.I. Consell
General.
A les dotze del migdia es reprèn la sessió.
Un cop que ha estat situat el crucifix al damunt de la taula presidencial, i que el M.I. Sr.
Síndic General s’ha revestit de la capa i el bicorne de cerimònia, sol.licita la presència del Sr.
Carles Santacreu Coma, que entra immediatament a la sala de sessions, i es situa al bell mig
de l’hemicicle, front al Sant Crist.
Immediatament, el M.I. Sr. Síndic General pronuncia la fórmula de jurament següent:
“- Vós, Carles Santacreu Coma, que heu estat designat Secretari General del M.I. Consell
General de les Valls,
“Jureu que complireu i fareu complir els usos i costums, els privilegis, les preeminències
i les lleis escrites i no escrites del Principat d’Andorra i, en especial, les ordinacions,
acords i disposicions del Consell General de les Valls, el Reglament de la M.I. Assemblea
i el Reglament de Funcionaris?”
El Sr. Carles Santacreu respon:
“- Sí, ho juro!”
I el M.I. Sr. Síndic General, al seu torn, contesta:
“Que Déu us doni bon encert!”
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El Sr. Carles Santacreu s’incorpora, tot seguit, a la presidència, en el lloc reservat per al
Secretari General del M.I. Consell General.
Acte seguit, el M.I. Sr. Síndic General adreça les paraules següents als assistents:
“Molt Il.lustres Senyores i Senyors Consellers Generals,
“Ha estat per mi un motiu de satisfacció, el fet d’haver pres jurament al Sr. Carles
Santacreu Coma com a Secretari General del M.I. Consell General, càrrec que ja ha
ocupat durant els dos darrers anys.
“El Sr. Carles Santacreu Coma ha demostrat, al llarg de la seva dilatada experiència en
l’Administració Pública, la seva plena capacitació i professionalitat per a l’exercici de
les funcions que se li han encomanat.
“No dubto que en el decurs de l’actual legislatura, de transcendent importància per a
l’esdevenidor del País, el lloc de Secretari General del Consell General serà novament
desenvolupat amb eficàcia, dedicació i responsabilitat.
“Sr. Carles Santacreu Coma us desitjo en nom del Consell General i de la Sindicatura
una actuació plena d’encerts.
“Rebeu la nostra felicitació més sincera.”
Les paraules del M.I. Sr. Síndic General són acollides amb aplaudiments pels presents.
Acabat aquest acte el M.I. Sr. Síndic General suspèn la sessió, de la qual se n’ha
formalitzat la present acta als efectes pertinents. Es un quart d’una de la tarda.
P.O. del M.I. Consell General
El Secretari General

V. i P.
El Síndic General

