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Sessió constitutiva del dia 5 de gener de 1994

- M.I. Sr. Josep Angel Mortés Pons.

El dia 5 de gener de 1994, dimecres, es reuneix a la
Casa de la Vall el M.I. Consell General, en la seva
composició sorgida de les eleccions celebrades el dia
12 de desembre de 1993, d’acord amb el que estableix
l’article 1 del Reglament de la M.I. Assemblea, per tal
de celebrar la sessió constitutiva.

- M.I. Sr. Jaume Riba Sabaté.
- M.I. Sr. Oscar Ribas Reig.
- M.I. Sr. Josep Anton Ribes Roca.
- M.I. Sr. Estanislau Sangrà Cardona.

Presideix la sessió el M.I. Sr. Josep Areny Fité, Conseller
General de més edat de la Parròquia de Canillo, assistit
pel Sr. Carles Santacreu Coma, Secretari General en
funcions del Consell General. Actua com a Secretari el
M.I. Sr. Jordi Cinca Mateos, Conseller General de
menys edat. Hi són presents els membres següents:

- M.I. Sr. Jordi Torres Alís.
- M.I. Sr. Joan Travesset Grau.
Després de comprovar els membres assistents a la
reunió el M.I. Sr. President declara oberta la sessió. Són
les dotze del matí.

- M.I. Sr. Vicenç Alay Ferrer.
- M.I. Sr. Miquel Aleix Areny.

El M.I. Sr. President:

- M.I. Sr. Modest Baró Moles.

“Molt Il.lustres Senyors,

- M.I. Sr. Ladislau Baró Solà.

Tal com preveu el Reglament de la Cambra, em correspon l’alt honor de presidir aquesta sessió constitutiva
del Consell General, cosa que faig amb molta satisfacció i amb una especial emoció.

- M.I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany.
- M.I. Sr. Enric Casadevall Medrano.
- M.I. Sr. Antoni Cerqueda Gispert.

Amb aquesta reunió obrim una nova era per al Principat d’Andorra, la de la plena aplicació de la Constitució. A tots ens correspon aportar-hi el millor de
nosaltres i fer-ho amb la major responsabilitat, doncs
el futur del nostre país depèn de l’estabilitat política i
econòmica que entre tots serem capaços de donar-li.

- M.I. Sr. Francesc Cerqueda Pascuet.
- M.I. Sr. Josep Dallerès Codina.
- M.I. Sr. Simó Duró Coma.
- M.I. Sra. Maria Rosa Ferrer Obiols.

És per això que ara ens disposem a efectuar un acte tan
important com l’elecció dels membres de la Sindicatura
i confio que, com habitualment ho han fet els andorrans que ens han precedit en aquesta casa, actuarem
amb la ponderació i el seny necessaris, posant els
interessos d’Andorra per davant de tot.

- M.I. Sr. Marc Forné Molné.
- M.I. Sr. Josep Garrallà Rossell.
- M.I. Sr. Antoni Martí Petit.
- M.I. Sr. Manuel Mas Ribó.
- M.I. Sr. Jordi Mas Torres.

Desitjant, doncs, que tinguem l’encert necessari, passarem seguidament al que és l’objecte únic de la reunió
d’avui.

- M.I. Sr. Vicenç Mateu Zamora.
- M.I. Sr. Pere Moles Aristot.
- M.I. Sr. Francesc Xavier Mora Baron.
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Abans, però, demanaré al Sr. Secretari General en
funcions que vulgui donar lectura als articles del Reglament que regulen els actes que anem a efectuar.
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serà elegida aquella que obtingui més vots. Si es produís un empat, es procedirà a una nova votació i, si en
aquesta encara es mantingués, resultarà elegida
aquella en que el candidat a síndic general sigui de
major edat.

Gràcies a tots.”

3. Anunciat el resultat de la votació conjunta de Síndic
General i de Subsíndic General, el Consell General
procedirà tot seguit a l’elecció dels Secretaris de la
Sindicatura. Cada Conseller General votarà un sol nom
i resultaran elegits els dos que obtinguin més vots. Si
es produís un empat, es procedirà com en el cas
anterior, però arribat el cas, resultarà elegit Secretari el
de menor edat.

El Sr. Secretari General en funcions:
“Títol I. De l’organització del Consell General
Capítol primer. De la sessió constitutiva del Consell
General
Article 1.
El Consell General es constituirà el quinzè dia posterior
a la proclamació dels resultats electorals, a les dotze
hores del migdia.

Article 22.
Realitzades de manera ininterrompuda totes les votacions i escrutinis per cobrir els càrrecs de la Sindicatura,
el Síndic General electe prestarà jurament o promesa
d’acatament a la Constitució i a continuació ocuparà el
seu lloc. Després prestaran jurament o promesa el
Subsíndic General i els dos Secretaris, que ocuparan
tot seguit el seu lloc. Finalment, després de prestar el
jurament o promesa la resta de Consellers Generals
presents, el Síndic General aixecarà la sessió constitutiva.”

Article 2.
1. La sessió constitutiva del Consell General serà presidida pel Conseller General de més edat de la Parròquia de Canillo, que serà assistit pel Secretari General
del Consell General. Actuarà com a Secretari el Conseller General de menys edat.
2. El Conseller General de més edat de la Parròquia de
Canillo, en qualitat de President provisional, declararà
oberta la sessió i, tot seguit, es procedirà a l’elecció de
la Sindicatura d’acord amb l’establert en aquest Reglament

El M.I. Sr. President:
“A continuació, doncs, el Sr. Secretari General en funcions donarà lectura de les candidatures presentades.”

Secció segona. De l’elecció del Síndic General i de la
Sindicatura
Article 20.

El Sr. Secretari General en funcions:

El Ple elegeix, entre els seus membres, el Síndic General i els altres membres de la Sindicatura en la sessió
constitutiva. El seu mandat comprendrà tota la legislatura.

“Els sotasignats, tots Consellers Generals elegits en les
eleccions generals realitzades el 12 de desembre de
1993, d’acord amb el que es preveu en l’article 21 del
Reglament d’aquesta Cambra de data 3 de setembre de
1993, formulen en temps i forma una proposta de
candidatura a l’elecció de Síndic i de Subsíndic que,
d’acord amb la Constitució, ha de tenir lloc el dia 5 del
corrent.

Article 21.
1. Es procedirà en primer lloc a l’elecció conjunta del
Síndic General i del Subsíndic General. Una cinquena
part dels Consellers Generals podran presentar, fins a
vint-i-quatre hores abans de l’inici de la sessió, les
candidatures. Cada candidatura contindrà un nom i
l’acceptació de les dues persones que la formen. Cada
Conseller General només podrà signar una sola candidatura.

En conseqüència, proposen la següent,
Per Síndic General, Josep Dallerès Codina i,
per Subsíndic General, Miquel Aleix Areny.
Signat: Joan Travesset Grau, Jordi Mas Torres, Josep
Antoni Ribes Roca, Oscar Ribas Reig, Ladislau Baró
Solà i Jordi Torres Alís.

2. Després de donar lectura dels noms que composen
cadascuna de les candidatures presentades, es procedirà tot seguit a la votació, que serà secreta per papereta. Cada Conseller General votarà una sola
candidatura i resultarà elegida aquella que obtingui la
majoria absoluta del Consell General. Si cap candidatura l’assolís, es procedirà a una segona votació entre
les dues candidatures que hagin estat més votades i

Acord dels candidats: Miquel Aleix Areny i Josep Dallerès Codina.
Andorra la Vella, 4 de gener de 1994.”
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a començar el nostre mandat prenent una decisió tan
important com és l’elecció de la Sindicatura, sense
haver adquirit prèviament la plenitud dels nostres drets
i deures ja que encara no hem jurat o promès l’acatament a la Constitució.

“Una vegada llegides les candidatures presentades
s’efectuarà la votació. Els Senyors Consellers ho faran
per ordre alfabètic, tal com han estat asseguts en aquesta sala.

És un capgirament inexplicable de la lògica manera de
fer les coses, ho lamentem i confiem que la nova
legislatura, que tots acceptem amb la voluntat de servir
al país, sabrà corregir a temps les llacunes com aquesta.”

Teniu la paraula, Sr. Cerqueda.”

El M.I. Sr. Francesc Cerqueda:
“Nosaltres ja hem denunciat des del principi la incongruència que comporta el Reglament del Consell General, i aquesta incongruència avui l’hem de patir.

Demano que aquest últim apartat consti en acta i dono
les gràcies per haver-me deixat parlar.
Gràcies, Sr. President.”

Em refereixo a l’article 3 del Reglament del Consell que
diu, no textualment però us ho diré dins de l’esperit,
que la condició de Consellers Generals s’adquireix per
elecció popular i continua l’article dient que la plenitud
de drets i de deures s’adquireix amb els dos requisits
següents: primer, que el Senyor Cap de Govern faciliti
la credencial, cosa que tots tenim i, segon, que hi hagi
jurament, prestació de jurament o promesa d’acatament a la Constitució.

El M.I. Sr. Jaume Bartumeu:
“Gràcies, Sr. President.
La intervenció del representat de la Unió Lliberal
m’obliga a demanar la paraula per dir el següent. En
primer lloc, evidentment, el Reglament que tenim pot
tenir algunes llacunes però té una disposició final
primera que diu, i llegeixo textualment: “La reforma
d’aquest Reglament es durà a terme exclusivament per
iniciativa del Consell General, a proposta de dos Grups
Parlamentaris o d’una cinquena part dels Consellers
Generals ...”.

Considero que com a acte fonamental a nivell institucional, que és el primer, és l’elecció de la Sindicatura.
És un acte que marca, si voleu, el que serà durant
quatre anys la presidència d’aquest Consell General.
Pel que fa als Consellers de la Unió Lliberal, hauríem
volgut que s’hagués pogut prestar jurament o acatament a la Constitució abans de votar la Sindicatura
perquè, és clar, jo no em considero legitimat, i els meus
companys tampoc, per elegir un Síndic. Jo encara no
he obtingut tota la legitimació que comporten els drets
i deures que em dóna el Reglament del Consell General.

Per tant, el Sr. Cerqueda, que veig que ha estat un bon
estudiós d’aquest Reglament, ja sap quin és el procediment a seguir.
Evidentment, en l’anterior legislatura ens podem haver
equivocat en moltes coses, i l’absència important del
Sr. Cerqueda en aquesta sala els últims quatre anys ha
fet que haguem fet probablement un Reglament que
s’haurà de modificar.

No obstant això, nosaltres no en volem fer cap acte,
només que es reculli. Malauradament, si s’hagués pogut fer d’una altra manera, com es feia tradicionalment... No hi pot haver dues classes de Consellers, això
ho tenim molt clar. S’hauria pogut votar molt bé davant
del Senyor Síndic sortint, no és cap innovació. Abans
es votava davant del Conseller major de la Parròquia
el dia 28, a efectes el dia 1; s’hauria pogut votar el 28,
el 29, el 30, el 31, a efectes el dia 1.

Els procediments ja hi seran. En tot cas, el que nosaltres
volem dir és que aquest Reglament és infinitament
millor que el que s’havia aplicat en anteriors legislatures que no deixava, com aquell que diu, ni agafar la
paraula als grups minoritaris.
En tot cas, avui no és el moment de discutir això. El seu
grup parlamentari que agafi la iniciativa que cregui que
ha de fer però no cal que comencem aquí volent donar
lliçons d’aplicació de Reglament.

Només fem aquesta reflexió que permetrà, em sembla,
posar algun dia sobre la taula la revisió d’aquest Reglament del Consell General.

Gràcies.”

Feta aquesta observació, només vull fer una constància
en acta que recull, Sr. President, una mica el que
nosaltres dèiem i que diu el següent:

El M.I. Sr. Francesc Cerqueda:
“Demano la paraula només per dir que a priori no ens
podem sentir legitimats per votar la Sindicatura, tota
vegada que no s’han reunit tots els requisits que com-

“Els cinc Consellers de la Unió Lliberal constatem amb
disgust que el Reglament del Consell General ens porta
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porten la plenitud de drets que han de tenir els Consellers Generals, que són drets i deures. Res més.”

simple. Doncs, Srs. Consellers, haurem de procedir a
una segona votació. Suspendrem uns minuts la sessió.”

El M.I. Sr. Jaume Bartumeu:

La sessió es suspèn a un quart de dues i es reprèn a tres
quarts de dues.

“No vull fer polèmica, Sr. President, sinó que m’he
oblidat de dir el que ara diré i el Sr. Cerqueda m’ha
ajudat a fer memòria. Si nosaltres no ens sentíssim
legitimats no participaríem en la votació.

El M.I. Sr. President:
“Bé, havent d’anar doncs a una segona volta i a fi i a
efecte que la votació no sigui tan llarga com la primera,
els Consellers hem fet una petita reunió i hem pres
l’acord que cada Conseller tingui ja el seu sobre preparat, amb la papereta a punt de votar, de manera de
poder agilitar la votació perquè no sigui tan llarga.

Gràcies.”

El M.I. Sr. President:
“Jo, Sr. Cerqueda, Sr. Bartumeu, com a President avui
d’aquesta Cambra, recullo la vostra constància en acta.
Avui en dia el Reglament és el que és, i si aquesta
Cambra creu que s’ha de modificar sapigueu que efectivament estem legitimats per fer-ho, però avui és el
que és i hem de treballar amb les eines que tenim.
Gràcies.

Sr. Alay, doncs, pot dipositar el seu vot.”
Es procedeix a efectuar la votació segons el mateix
ordre alfabètic.

El M.I. Sr. President:
“Bé, una vegada acabada la votació procedim a l’obertura de l’urna i a fer el recompte de vots.

Anem a procedir a preparar la votació de la Sindicatura.
Recordaré als MM.II. Consellers que la votació es farà
passant per davant de la presidència, recollint les paperetes, anant al despatx que hi ha al fons de la sala,
tornant i dipositant el vot a l’urna que tenim aquí al
davant. Es farà, com ja he dit, per ordre de llista
alfabètica i, doncs, el primer en complir amb el seu
deure serà el Sr. Alay.

Demanaria al Sr. Secretari que volgués ensenyar l’urna
i procedir, si us plau, al recompte de vots.”

El Sr. Secretari General en funcions:
“El resultat de la votació és: 13 vots a favor de la
candidatura dels Srs. Dallerès i Aleix i 15 vots blancs.”

El Secretari procedeix a mostrar la urna per veure que,
efectivament, està immaculada.”
El M.I. Sr. President:

Immediatament s’inicia la votació, procedint segons el
sistema i l’ordre alfabètic indicat pel M.I. Sr. President.

“Tal com preveu el Reglament, doncs, per majoria
simple en Josep Dallerès Codina i en Miquel Aleix
Areny són elegits Síndic i Subsíndic Generals del Principat d’Andorra, respectivament.

El M.I. Sr. President:
“Els Consellers hem complert amb el nostre deure.
Anem a procedir a l’escrutini.
Acte seguit demanaré al Sr. Secretari que faci el recompte de vots.”

Tal com preveu el Reglament, anem a procedir a l’elecció dels Secretaris de la Sindicatura. En aquest cas,
demanaria si hi ha algun M.I. Conseller que faci la
presentació d’algun Secretari.”

El Sr. Secretari General en funcions:

El M.I. Sr. Jaume Bartumeu:

“El resultat de la votació és: 13 vots a favor de la
candidatura dels Srs. Dallerès i Aleix i 15 vots en blanc.”

“Gràcies, Sr. President. Jo presento a la Sra. Maria Rosa
Ferrer Obiols.”

El M.I. Sr. President:

El M.I. Sr. Francesc Cerqueda:

“Com podeu constatar, la candidatura d’en Josep Dallerès i d’en Miquel Aleix no ha obtingut la majoria. En
aquest cas, el Reglament preveu que hi haurà una
segona volta i en aquesta segona volta s’anirà a majoria

“Jo presento al Sr. Estanislau Sangrà Cardona.”
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El M.I. Sr. President:

El Sr. Secretari General en funcions:

“Bé, aleshores, com que el càrrec no és obligatori, tal
com preveu el Reglament hauria de demanar als candidats presentats pels companys si efectivament són
candidats i accepten el càrrec.”

“El resultat de la votació és: 14 vots a favor del Sr.
Estanislau Sangrà i 14 vots a favor de la Sra. Maria Rosa
Ferrer.”

El M.I. Sr. President:
El M.I. Sr. Estanislau Sangrà:

“Evidentment, com què els càrrecs de Secretari eren
només dos, en aquest cas els dos candidats són elegits.

“Accepto.”

Seguidament suspendrem la sessió sense que els Consellers us aixequeu de la vostra cadira, si us plau, els
MM.II. Srs. Síndics i jo mateix ens anirem a abillar per
prendre el jurament.”

La M.I. Sra. Maria Rosa Ferrer:
“Accepto.”

El M.I. Sr. President es revesteix del gambeto i del
tricorni de Conseller General i els MM.II. Srs. Síndics
de la capa i del bicorni propis del càrrec, i retornen a
la sala de sessions.

El M.I. Sr. President:
“Molt bé. Anem, doncs, a procedir a la votació. Abans
havíem pensat que podríem fer la votació a mà alçada
a fi i efecte d’agilitar el procediment i guanyar temps.”

El M.I. Sr. President:
“M.I. Sr. Josep Dallerès Codina, voleu avançar-vos, si
us plau?

El M.I. Sr. Miquel Aleix:
“Mercès, Sr. President.

Vós, Josep Dallerès Codina, que heu estat elegit Síndic
General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

Jo proposaria que ja que, pels Síndics la votació ha estat
secreta, que els càrrecs de Secretari es fessin de la
mateixa manera. El que sí que suggeriria a la sala, si hi
estem tots d’acord, és que procedíssim com en la
segona volta per a l’elecció de la Sindicatura i així
agilitaríem molt la votació. Demanaria, si així ho acordéssim tots, que vostè aixequés la sessió cinc minuts,
cadascú s’aïlles on li convingui, prepari el seu vot i
després procedim de la mateixa manera que hem
procedit durant la segona votació.”

El M.I. Sr. Josep Dallerès:
“Sí, ho juro.”

El M.I. Sr. President:
“Si així ho feu bon andorrà sereu.
Molt Il.lustre Senyor Síndic General,

El M.I. Sr. President:

Permeteu-me que en nom de tots els Consellers Generals aquí presents us expressi la nostra més sincera
felicitació per la vostra elecció com a Síndic General.

“Si a la Cambra li sembla bé, no hi ha cap inconvenient.
Doncs, s’aixecaria la sessió durant cinc minuts. Abans
potser seria necessari que el nunci repartís les paperetes ja que estem asseguts, per avançar més el sistema.

Aquesta alta responsabilitat que acabeu d’assumir ben
segur que comportarà dificultats, especialment si tenim en compte que Andorra es troba en una fase de
plena evolució, en la qual cal consolidar totes les noves
institucions que es deriven de l’entrada en vigor de la
Constitució.

Si algun Conseller vol sortir per anar a posar les paperetes dins del seu sobre ho pot fer.
Bé, podem procedir a la votació. Sr. Alay, si us plau.”
Per ordre alfabètic, els MM.II. Srs. Consellers Generals
dipositen el seu vot dins l’urna.

Per aconseguir superar els reptes que tenim plantejats
caldrà que tots plegats fem un esforç per modificar els
nostres hàbits polítics i socials, i que fem prova de
voluntat d’entesa i de capacitat de concertació.

El M.I. Sr. President:

Les vostres qualitats humanes i professionals segur que
seran de gran utilitat amb aquesta finalitat. Sapigueu
que en aquesta tasca podeu comptar amb la nostra més
lleial col.laboració.

“Bé, una vegada la votació efectuada demanaré al Sr.
Secretari que obri l’urna i procedeixi al recompte de
vots.”
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El M.I. Sr. Josep Areny:

Ara, us prego que, tal com preveu el nostre Reglament,
vulgueu ocupar el lloc que us correspon en aquesta
presidència.”

“Sí, ho juro.”

El M.I. Sr. Síndic General:

El M.I. Sr. Síndic General:

“Si així ho feu bon andorrà sereu.

“Vós, Sr. Miquel Aleix Areny, que heu estat elegit
Subsíndic General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

Vós, Sr. Modest Baró Moles, que heu estat elegit Conseller General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

El M.I. Sr. Miquel Aleix:

El M.I. Sr. Modest Baró:

“Sí, ho prometo.”

“Sí, ho prometo.”

El M.I. Sr. Síndic General:

El M.I. Sr. Síndic General:

“Si així ho feu bon andorrà sereu.

“Si així ho feu bon andorrà sereu.

Vós, Sra. Maria Rosa Ferrer Obiols, que heu estat elegida Secretària de la Sindicatura, jureu o prometeu
acatar la Constitució?”

Vós, Sr. Ladislau Baró Solà, que heu estat elegit Conseller General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

El M.I. Sr. Ladislau Baró:
La M.I. Sra. Maria Rosa Ferrer:

“Sí, ho juro.”

“Sí, ho prometo.”
El M.I. Sr. Síndic General:
El M.I. Sr. Síndic General:

“Si així ho feu bon andorrà sereu.

“Si així ho feu bona andorrana sereu.

Vós, Sr. Jaume Bartumeu Cassany, que heu estat elegit
Conseller General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

Vós, Sr. Estanislau Sangrà Cardona, que heu estat elegit
Secretari de la Sindicatura, jureu o prometeu acatar la
Constitució?”

El M.I. Sr. Jaume Bartumeu:
El M.I. Sr. Estanislau Sangrà:

“Ho prometo.”

“Sí, ho prometo.”
El M.I. Sr. Síndic General:
El M.I. Sr. Síndic General:

“Si així ho feu bon andorrà sereu.

“Si així ho feu bon andorrà sereu.
Vós, Sr. Vicenç Alay Ferrer, que heu estat elegit Conseller General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

Vós, Sr. Enric Casadevall Medrano, que heu estat elegit
Conseller General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

El M.I. Sr. Vicenç Alay:

El M.I. Sr. Enric Casadevall:

“Sí, ho prometo.”

“Sí, ho juro.”

El M.I. Sr. Síndic General:

El M.I. Sr. Síndic General:

“Si així ho feu bon andorrà sereu.

“Si així ho feu bon andorrà sereu.

Vós, Sr. Josep Areny Fité, que heu estat elegit Conseller
General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”
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El M.I. Sr. Síndic General:

Vós, Antoni Cerqueda Gispert, que heu estat elegit
Conseller General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

“Si així ho feu bon andorrà sereu.
Vós, Sr. Josep Garrallà Rossell, que heu estat elegit
Conseller General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

El M.I. Sr. Antoni Cerqueda:
“Sí, ho prometo.”

El M.I. Sr. Josep Garrallà:
El M.I. Sr. Síndic General:

“Sí, ho prometo.”

“Si així ho feu bon andorrà sereu.
El M.I. Sr. Síndic General:

Vós, Sr. Francesc Cerqueda Pascuet, que heu estat
elegit Conseller General, jureu o prometeu acatar la
Constitució?”

“Si així ho feu bon andorrà sereu.
Vós, Sr. Antoni Martí Petit, que heu estat elegit Conseller General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

El M.I. Sr. Francesc Cerqueda:
“Sí, ho prometo.”

El M.I. Sr. Antoni Martí:
“Sí, ho prometo.”

El M.I. Sr. Síndic General:
“Si així ho feu bon andorrà sereu.

El M.I. Sr. Síndic General:

Vós, Sr. Jordi Cinca Mateos, que heu estat elegit Conseller General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

“Si així ho feu bon andorrà sereu.
Vós, Sr. Manuel Mas Ribó, que heu estat elegit Conseller General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

El M.I. Sr. Jordi Cinca:
“Sí, ho prometo.”

El M.I. Sr. Manuel Mas:
“Sí, ho juro.”

El M.I. Sr. Síndic General:
“Si així ho feu bon andorrà sereu.

El M.I. Sr. Síndic General:

Vós, Sr. Simó Duró Coma, que heu estat elegit Conseller General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

“Si així ho feu bon andorrà sereu.
Vós, Sr. Jordi Mas Torres, que heu estat elegit Conseller
General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

El M.I. Sr. Simó Duró:
“Sí, ho prometo.”

El M.I. Sr. Jordi Mas:
“Sí, ho prometo.”

El M.I. Sr. Síndic General:
“Si així ho feu bon andorrà sereu.

El M.I. Sr. Síndic General:

Vós, Sr. Marc Forné Molné, que heu estat elegit Conseller General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

“Si així ho feu bon andorrà sereu.
Vós, Sr. Vicenç Mateu Zamora, que heu estat elegit
Conseller General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

El M.I. Sr. Marc Forné:
“Sí, ho prometo.”

El M.I. Sr. Vicenç Mateu:
“Sí, ho juro.”
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El M.I. Sr. Síndic General:

El M.I. Sr. Síndic General:

“Si així ho feu bon andorrà sereu.

“Si així ho feu bon andorrà sereu.

Vós, Sr. Pere Moles Aristot, que heu estat elegit Conseller General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

Vós, Sr. Josep Anton Ribes Roca, que heu estat elegit
Conseller General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

El M.I. Sr. Pere Moles:
El M.I. Sr. Josep Anton Ribes:

“Sí, ho juro.”

“Sí, ho prometo.”
El M.I. Sr. Síndic General:
El M.I. Sr. Síndic General:

“Si així ho feu bon andorrà sereu.

“Si així ho feu bon andorrà sereu.

Vós, Sr. Francesc Xavier Mora Baron, que heu estat
elegit Conseller General, jureu o prometeu acatar la
Constitució?”

Vós, Sr. Jordi Torres Alís, que heu estat elegit Conseller
General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

El M.I. Sr. Francesc Xavier Mora:

El M.I. Sr. Jordi Torres:

“Sí, ho prometo.”

“Sí, ho juro.”

El M.I. Sr. Síndic General:

El M.I. Sr. Síndic General:

“Si així ho feu bon andorrà sereu.

“Si així ho feu bon andorrà sereu.

Vós, Sr. Josep Angel Mortés Pons, que heu estat elegit
Conseller General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

Vós, Sr. Joan Travesset Grau, que heu estat elegit
Conseller General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

El M.I. Sr. Josep Angel Mortés:

El M.I. Sr. Joan Travesset:

“Sí, ho prometo.”

“Sí, ho prometo.”

El M.I. Sr. Síndic General:

El M.I. Sr. Síndic General:

“Si així ho feu bon andorrà sereu.

“Si així ho feu bon andorrà sereu.

Vós, Sr. Jaume Riba Sabaté, que heu estat elegit Conseller General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

M.I. Senyora, MM.II. Senyors,
En nom del M.I. Sr. Miquel Aleix i en el meu propi,
dono, en primer lloc, les gràcies al M.I. Sr. Josep Areny
per les paraules de felicitació que ens ha fet fa uns
moments, i agraeixo a tots vostès la confiança de què
ens heu fet dipositaris en elegir-nos per presidir i
coordinar aquesta Assemblea.

El M.I. Sr. Jaume Riba:
“Sí, ho prometo.”

És un honor per a nosaltres poder ésser els Síndics
sorgits del primer Consell elegit després de l’adopció
de la Constitució pel poble andorrà. És un honor, no
perquè som dels quins hi van creure, no som els únics,
molts dels avui aquí presents, molts d’altres, la vareu
fer possible, sinó, i per sobre de tot, pel que ha representat, pel que representa, per als andorrans, el Consell
General. No ens hem de cansar de recalcar-ho, en la

El M.I. Sr. Síndic General:
“Si així ho feu bon andorrà sereu.
Vós, Sr. Oscar Ribas Reig, que heu estat elegit Conseller
General, jureu o prometeu acatar la Constitució?”

El M.I. Sr. Oscar Ribas:
“Ho juro.”
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seva forma genuïna és un dels parlaments més antics
d’Europa.
Avui, amb aquesta sessió constitutiva s’inicia una etapa
més d’aquesta nostra assemblea. Replantejant-ne la
composició, s’ha pretès donar més representació a la
població, cercant un equilibri estable entre població i
territori; modificant-ne les regles internes, s’ha intentat
ordenar el diàleg ideològic entre grups parlamentaris;
establint regles de control s’ha volgut respectar la norma constitucional de la separació de poders.
Creiem que és prematur fer valoracions del que aquesta nova forma de representació i d’ordenament donarà
de sí: dependrà essencialment de la capacitat de tots i
de cadascun dels avui aquí presents. Cal recordar però
que no és la primera vegada que el Consell General viu
modificacions, en citaré tan sols dues de relleu considerable: la del decret de la Nova Reforma i la del 1933.
Això per recordar que el Consell no ha estat una
institució estàtica a través dels segles sinó que ha anat
evolucionant i l’etapa que avui encetem, n’és tan sols
una més, ni millor ni pitjor que les anteriors, senzillament diferent, la més important per a nosaltres vist que
és la que ens toca viure, i que és la que permetrà
consolidar el nou estat andorrà.
Ens resta desitjar doncs que el camí que obrim avui
sigui tan fructífer com ho foren els recorreguts anteriors.
Conscients que el moment que vivim no és com per
passar-lo en discussions vanes, pensem que som els
que aquí seiem, tots junts, cadascú des del lloc que li
correspon, els qui hem de treballar, ben segur que no
d’una sola veu, però sí amb voluntat comuna, amb
esperit de diàleg i desig de progressar, per vertebrar el
país amb l’indispensable desplegament legislatiu que
ens ha de marcar l’andana on avançar.
En aquest sentit no malbaratarem esforços per dur a
terme la tasca que ens heu encomanat. Ho farem amb
il.lusió i honestedat, respectant la separació de poders,
atenent-nos a l’esperit democràtic inscrit en la Constitució, perquè creiem que tan sols així, podrem fer
possible el dret de tots a assolir altes quotes en educació, sanitat, habitatge, benestar social, qualitat de vida.
Finalment permeteu-nos, Molt Il.lustres Senyories, expressar el millor i més sincer desig que els seus treballs,
els nostres, siguin encertats i profitosos i mudin en
realitat la nostra esperança en l’esdevenidor.
Visca Andorra!
S’aixeca la sessió.”
És un quart de tres de la tarda.
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