Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 2/1998 - 2 pàgines
Sessió Tradicional del dia 14 de març de 1998

El dia 14 de març de 1998, dissabte, es reuneix a la
Casa de la Vall el M. I. Consell General, en Sessió
Tradicional convocada d’acord amb allò que
estableix el Reglament de l’Assemblea i amb l’ordre
del dia que figura en el Butlletí del Consell General
núm. 4/1998, que és el següent:

M. I. Sr. Jaume Martí Mandicó
M. I. Sr. Antoni Martí Petit
M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora
M. I. Sr. Francesc Mora Sagués
M. I. Sr. Josep Àngel Mortés Pons
M. I. Sr. Enric Palmitjavila Ribó
M. I. Sr. Marc Pintat Forné
M. I. Sr. Jordi Serra Malleu
M. I. Sr. Enric Tarrado Vives
M. I. Sr. Jordi Torres Alís

Punt únic: Informe de la Comissió Permanent
sobre els afers tractats fora de període de sessions.
Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels M. I.
Srs. Francesc Areny Casal i Miquel Àlvarez Marfany,
síndic general i subsíndic general, respectivament,
s’ha procedit a comprovar la presència dels membres,
que ha quedat registrada d’acord amb la relació
següent:

El M. I. Sr. Síndic General ha excusat l'absència del
M. I. Sr. Simó Duró.
També hi és present el M. I. Sr. Marc Forné Molné,
cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs. Estanislau
Sangrà Cardona, ministre de la Presidència; Albert
Pintat Santolària, ministre de Relacions Exteriors;
Susagna Arasanz Serra, ministra de Finances; Enric
Casadevall Medrano, ministre d’Economia; Lluís
Montanya Tarrés, ministre d’Interior; Josep M.
Goicoechea Utrillo, ministre de Salut i Benestar;
Carme Sala Sansa, ministra d’Educació, Joventut i
Esports; Pere Canturri Montanya, ministre de
Cultura, i Enric Pujal Areny, ministre de Medi
Ambient i Turisme.

M. I. Sr. Joan Verdú Marquilló
M. I. Sr. Vicenç Alay Ferrer
M. I. Sr. Miquel Alís Font
M. I. Sr. Miquel Àlvarez Marfany
M. I. Sr. Guillem Areny Argelich
M. I. Sr. Francesc Areny Casal
M. I. Sr. Josep Areny Fité
M. I. Sr. Modest Baró Moles
M. I. Sr. Ladislau Baró Solà
M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany
M. I. Sr. Francesc Bonet Casas
M. I. Sr. Miquel Casal Casal
M. I. Sr. Narcís Casal de Fonsdeviela
M. I. Sr. Pere Cervós Cardona
M. I. Sr. Josep Dallerès Codina
M. I. Sra. M. Rosa Ferrer Obiols
M. I. Sr. Agustí Marfany Puyoles

Assisteix també a la sessió el Sr. Carles Santacreu
Coma, secretari general del Consell General.
(El Sr. Enric Tarrado Vives, secretari de la
Sindicatura, llegeix l’ordre del dia)
(Són les 18.15h)
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El M. I. Sr. Síndic General:

Sessió Tradicional del dia 14 de març de 1998

Tenim, no obstant, la responsabilitat de fer-hi front i
els mecanismes per fer-ho estan en les nostres mans.
Cal només, i això no és poc, que siguem capaços
d'utilitzar-los adequadament. Avui, quan celebrem el
cinquè aniversari de l'adopció de la Constitució per
part del poble andorrà, hem de ser exigents, més que
mai, amb nosaltres mateixos, ja que som els
responsables del nostre futur.

Abans de passar a l'ordre del dia, permeteu-me
adreçar una cordial salutació als representants
personals dels Srs. coprínceps, a les Sres. i els Srs.
cònsols majors i menors, al Sr. president del Tribunal
Constitucional i al Sr. president del Consell Superior
de la Justícia, que ens han honorat acceptant la
invitació a assistir a la present Sessió.

Permeteu-me que us desitgi una bona festa a tots, en
aquesta ocasió.

Amb aquesta Sessió Tradicional del dia de la
Constitució, i malgrat que haguem tingut ja una
sessió convocada pel procediment excepcional per
casos d'extrema urgència i necessitat, obrim,
simbòlicament, un nou període de sessions, el tercer
de la legislatura, un període que hauria d'estar
caracteritzat per un augment del ritme de treball, un
cop superat el procés de rodatge i adaptació que
sempre és necessari després d'unes eleccions
generals.

A continuació passarem al punt únic de l'ordre del
dia.

Punt únic: Informe de la Comissió
Permanent sobre els afers tractats fora
de període de sessions.
La Comissió Permanent del Consell General, d'acord
amb l'article 37.6 del Reglament, té l'honor de donar
compte al Ple dels afers tractats i de les decisions
adoptades fora de període de sessions.

En els darrers temps s'han produït fets, dins l'àmbit
polític, d'especial rellevància, uns fets que en si
mateixos no ens han de deixar indiferents, i que
poden agafar una transcendència especial en funció
del moment en què es produeixen i de les
circumstàncies polítiques i personals que els
envolten.

Les seves reunions han tingut lloc els dies 12 de
gener, 6 de febrer i 27 de febrer de 1998.
La primera reunió va servir per tenir una presa de
contacte, un cop acabat el segon període de sessions
de l'any 1997.

Cal, però, tenir present que la Constitució ha
introduït en la vida política andorrana tot un seguit
de noves pautes de comportament que, a poc a poc,
van entrant a formar part dels nostres hàbits, dins de
la més estricta normalitat. Des de l'any 1993 fins ara
hem anat assimilant unes noves formes d'entendre la
participació, els partits polítics es van estructurant
progressivament i la nostra visió de l'Estat andorrà té
cada dia noves perspectives.

En la segona reunió es va analitzar el suggeriment del
Govern que el Consell General organitzés algun acte
dins de la commemoració del 250è aniversari del
Manual digest. La Comissió Permanent va considerar
que no li correspon al Consell General prendre part
activa en l'organització d'aquest tipus de
celebracions, sinó que és el Govern el qui, sota el seu
criteri, ha de dur a terme els actes que consideri
oportuns.

Moltes vegades, quan parlem del desenvolupament
necessari de la Constitució, el primer que ens ve al
cap són els textos legislatius que creiem que s'han de
fer; evidentment, aquesta feina legislativa és
imprescindible, però és també amb el canvi de les
nostres actituds, que contribuïm al seu
desenvolupament i consolidació.

En aquesta mateixa reunió la Comissió va prendre
coneixement de la dimissió presentada pel Sr. Manel
Casal Ruiz com a membre de la Junta de Govern de
l'ORTA i va considerar que correspondrà a la Junta
de Presidents prendre, en el seu moment, les mesures
necessàries per proveir novament aquest càrrec.

Andorra es troba confrontada cada dia a nous reptes,
tant dins com fora de les seves fronteres, la resolució
dels quals és de cabdal importància per al nostre
futur. Les solucions, però, no són fàcils de trobar, ja
que a la pròpia evolució que ha tingut Andorra, cal
sumar-hi els ràpids i constants canvis que afecten el
nostre entorn, amb les conseqüències que per
nosaltres se'n deriven.

La tercera reunió va servir per donar per finalitzats
els treballs de la Comissió Permanent i aprovar el
present informe.
Alguna intervenció?
S'aixeca la Sessió.
(Són les 18.30h)
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