Diari Oficial
del
Consell General
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Sessió Tradicional del dia 14 de març del 2000

El dia 14 de març del 2000, dimarts, 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. 6/2000, que és el següent:

M. I. Sr. Agustí Morales Ramírez
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. Joan Tomàs Roca
M. I. Sr. Jordi Torres Alís
M. I. Sr. Joan Verdú Marquilló
M. I. Sr. Miquel Àlvarez Marfany

1- Informe de la Comissió Permanent sobre els
afers tractats fora període de sessions.
2- Informe de les delegacions del Consell General
a la Unió Interparlamentària.
3- Informe de la delegació del Consell General a
l’APF.

El M. I. Sr. Síndic General ha excusat l'absència del
M. I. Sr. Vicenç Alay per trobar-se fora del país, del
M. I. Sr. Miquel Alís per estar en una reunió del
Consell d’Europa, i del M. I. Sr. Jaume Bartumeu per
motius familiars.

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:

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 i Interior;
Albert Pintat Santolària, ministre de Relacions
Exteriors; Enric Casadevall Medrano, ministre
d’Economia; Càndid Naudi Mora, ministre
d’Ordenament Territorial; Josep M. Goicoechea
Utrillo, ministre de Salut i Benestar; Pere Cervós
Cardona, ministre d’Educació, Joventut i Esports;
Enric Pujal Areny, ministre de Turisme i Cultura, i
Olga Adellach Coma, ministra d’Agricultura i Medi
Ambient.

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. Francesc Bonet Casas
M. I. Sr. Miquel Casal Casal
M. I. Sr. Narcís Casal de Fonsdeviela
M. I. Sr. Josep Dallerès Codina
M. I. Sra. M. Rosa Ferrer Obiols
M. I. Sr. Jaume Martí Mandicó
M. I. Sr. Antoni Martí Petit
M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora
M. I. Sr. Francesc Mora Sagués

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 18.40h)
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El M. I. Sr. Síndic General:

El Sr. secretari general:

Permeteu-me, en primer lloc, adreçar una cordial
salutació a totes aquelles autoritats que ens honoren
amb la seva presència en aquesta sessió: els Srs.
representants personals dels Srs. coprínceps, les Sres.
i els Srs. cònsols majors i menors, el Sr. president del
Tribunal Constitucional i el Sr. president del Consell
Superior de la Justícia.

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.
Les seves reunions han tingut lloc els dies 3 de gener
i 29 de febrer del 2000.
La primera reunió va servir per tenir una presa de
contacte, un cop acabat el segon període de sessions
de l'any 1999, i per analitzar el compliment de la
legislació en matèria d’incompatibilitats per part del
Sr. Agustí Morales Ramírez, incorporat com a
conseller general, en substitució del Sr. Agustí
Marfany Puyoles. La Comissió, verificada la
declaració presentada, va constatar que no hi havia
cap incompatibilitat.

Aquesta Sessió Tradicional del Consell General que
ara obrim, coincideix amb el setè aniversari de la
Constitució, i serà la darrera de la present legislatura,
una segona legislatura des de l’aprovació d’aquella
que s’ha vist marcada per la renovació de diferents
òrgans de l’Estat, en arribar al seu termini els
diferents mandats rebuts.
Així doncs, hem pogut assistir a la renovació del
Consell Superior de la Justícia, en haver arribat a la
fi del seu mandat, els membres als quals els va
correspondre la responsabilitat de posar en
funcionament aquest òrgan, i d’assentar les primeres
bases de la seva activitat futura.

La segona reunió va servir per donar per finalitzats
els treballs de la Comissió Permanent, i per aprovar
el present informe. En el decurs de la mateixa, el Sr.
subsíndic general va informar als membres sobre la
preparació de l’escrit d'al·legacions a presentar en el
recurs d’inconstitucionalitat núm. 99-1-L, presentat
pels consellers generals, Srs. Jordi Torres Alís, Josep
Dallerès Codina, Narcís Casal de Fonsdeviela,
Miquel Alís Font, Ladislau Baró Solà, Enric Tarrado
Vives, Jaume Bartumeu Cassany, M. Rosa Ferrer
Obiols, Vicenç Mateu Zamora, Vicenç Alay Ferrer i
Simó Duró Coma, contra la Llei de creació de la
societat pública Forces Elèctriques d’Andorra, SA,
aprovada pel Consell General el dia 30 de setembre
de 1999.

També hi ha hagut una renovació no menys
important en el Tribunal Constitucional on, per
primera vegada, un dels seus membres va arribar a la
fi d’un mandat no renovable, amb la consegüent
entrada, en la mateixa, d’una persona, en aquest cas
nomenada pel Consell General, diferent a les que
varen iniciar les seves tasques.
Igualment en l’àmbit comunal, ha tingut lloc aquesta
renovació, amb les eleccions celebrades el desembre
passat. Es produïa així el relleu dels primers equips
elegits amb la nova Llei electoral, que arribaven a la
fi d’un primer mandat complet dins del nou marc
constitucional.

El M. I. Sr. Síndic General:
Moltes gràcies.

Crec que en un dia com avui és oportú recordar
aquests canvis, perquè són la mostra més palpable
del funcionament saludable del nostre sistema, i
donen fe de com s’han assimilat amb normalitat els
canvis introduïts per la Constitució. Això ens
demostra que tenim unes bones bases per treballar, i
ens ha d’encoratjar a fer-ho amb entusiasme, si cal.

Alguna observació?
Bé, passem, doncs, al punt número 2 de l’ordre del
dia.

2- Informe de les delegacions del Consell
General a la Unió Interparlamentària.

Feta, doncs, aquesta breu introducció, passarem
seguidament al primer punt de l’ordre del dia.

El Sr. Miquel Àlvarez, subsíndic general, té la
paraula per llegir l’informe.

1- Informe de la Comissió Permanent
sobre els afers tractats fora de període de
sessions.

El M. I. Sr. Subsíndic General:
Gràcies Sr. síndic.
Pel que fa referència a la Unió Interparlamentària,
en el decurs del passat any, s'ha assistit a la 101ª i
102ª Conferència de la Unió Interparlamentària, a la
164ª i 165ª sessió del Consell de la UIP, i a la reunió
dels parlamentaris convocada per la UIP a la seu de
les Nacions Unides.

Demanaré al Sr. secretari general que en doni
lectura, si us plau.
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A la 101ª Conferència, la delegació del Consell va
ser formada pels Srs. Modest Baró, Josep Dallerès, la
Sra. Rosa Ferrer -que també va participar a la
primera reunió oficial de dones parlamentàries-, i jo
mateix.

També cal mencionar que el Sr. Narcís Casal i jo
mateix, vam participar a la reunió de parlamentaris
convocada per la UIP a la seu de les Nacions Unides,
que es va centrar de nou en la cooperació entre
l'ONU i la UIP.

Els treballs que es van dur a terme, van concloure
amb l'adopció de tres resolucions: una resolució
relativa a l'acció parlamentària per incitar a tots els
països a signar i ratificar el Tractat de prohibició dels
assaigs nuclears, i prendre mesures per l'eliminació
de les armes nuclears; una resolució sobre els
problemes que generen les grans ciutats; i una
resolució que recomana l'anul·lació del deute públic
dels països pobres.

Gràcies Sr. síndic.
El M. I. Sr. Síndic General:
Moltes gràcies. Alguna observació?
Passem al punt número 3 i últim punt de l’ordre del
dia.

3- Informe de la delegació del Consell
General a l'APF.

Es va, també, acordar, modificar els Estatuts de la
UIP, per regular la participació dels observadors a les
reunions de la UIP, i per incloure a la presidenta de
la reunió de dones parlamentàries, com a membre de
ple dret del comitè executiu.

El Sr. Miquel Àlvarez, subsíndic general, té la
paraula per llegir l’informe.
El M. I. Sr. Subsíndic General:

El Consell Interparlamentari, del qual el Sr. Dallerès
i jo mateix en som membres, en el seu 164è. període
de sessions, va decidir readmetre, com a membres, el
Parlament de Burundi i el de Libèria, i com a
membre associat, el Parlament Europeu, i va aprovar
dos textos d'acord de cooperació, amb l'OIT i amb
l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels drets
Humans, la signatura dels quals reforça les relacions
entre la UIP i l'ONU.

Gràcies Sr. síndic.
Pel que fa respecte a l’APF, la secció andorrana ha
assistit, en el decurs de l'any 1999, al 25è. període de
sessions ordinàries de l'APF, a la conferència de
presidents de la Regió Europa i a la 13a. Assemblea
de la Regió Europa.
Els Srs. Jaume Martí, Jordi Torres i jo mateix, vam
participar al 25è. període de sessions ordinàries. En
aquest es van admetre tres noves seccions:
l'Assemblea general del Txad, el Parlament de
Ginebra, i el Gran Consell de Vaud.

A més, el Consell va aprovar el Reglament interior
de les reunions de dones parlamentàries, i va adoptar
diferents resolucions sobre els drets humans que
afecten a 104 parlamentaris.

Es va decidir suspendre temporalment les seccions de
Nigèria i Comores al no ser considerats parlaments
democràtics, i entre les resolucions adoptades
destaquen: una resolució sobre els bons oficis
parlamentaris; una resolució sobre l'aplicació de la
Convenció Internacional relativa als drets dels
infants; i una recomanació referent a la problemàtica
de mobilització de fons.

A la 102ª Conferència Interparlamentària hi va
assistir una delegació del Consell formada pels Srs.
Vicenç Alay, Josep Dallerès, Jaume Martí, Antoni
Martí, la Sra. Rosa Ferrer -que també va participar a
la segona reunió oficial de dones parlamentàries- i jo
mateix. En aquesta conferència, es va debatre sobre
la contribució dels parlaments al respecte, i a la
promoció del dret internacional humanitari, sobre la
necessitat de revisar l'actual model financer i
econòmic mundial, i sobre la contribució dels
parlaments a la coexistència pacífica de minories
ètniques, culturals i religioses, inclosa la població
migrant.

També, es va elegir el Sr. Nicolàs Amougou, primer
vicepresident de l'Assemblea Nacional de Camerun,
com a president de l’APF. El debat general es va
centrar en la joventut, tema principal dels treballs de
la 8a. Cimera de caps d'estat i de govern de la
francofonia, en la qual es van elaborar proposicions
per la declaració final.

Així mateix, el Consell Interparlamentari, en el seu
165 període de sessions, va decidir readmetre com a
membres de la UIP, el Parlament de Nigèria i el
Parlament d'Ucraïna, i va suspendre l'afiliació del
Parlament de Níger.

En la Conferència de presidents de la regió Europa,
on vaig assistir en qualitat de president de la secció
andorrana, es va determinar l'ordre del dia de la 13a.
assemblea regional, a la que vam assistir-hi el Sr.
Jaume Martí i jo mateix, i els treballs es van centrar
en "La Francofonia en els Països d'Europa Central i

Es va, també, elegir a la Sra. Najma Heptulla, com a
nova presidenta del Consell de la UIP, en substitució
del Sr. Miguel Àngel Martínez.

3

Diari Oficial del Consell General

Núm. 1/2000

Oriental” i en "La contribució dels Parlaments al
desenvolupament econòmic".

Sessió Tradicional del dia 14 de març del 2000

El M. I. Sr. Síndic General:
Moltes gràcies Sr. cap de Govern.

En aquesta conferència també es va nomenar al Sr.
Andrée Anselme com a encarregat de la missió
Europa en substitució del Sr. Philippe Charlier.

Per acabar només em resta desitjar-vos un bon dia de
la Constitució, i en la línia que he dit en l’inici
d’aquesta sessió, emplaçar-vos per a seguir treballant
per l’interès d’Andorra i dels seus habitants.

És tot. Gràcies Sr. síndic.

Moltes gràcies a tots.

El M. I. Sr. Síndic General:

S’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.

(Són les 19h)

Alguna observació?
Bé, abans d’acabar té la paraula el Sr. cap de Govern
-que m’ha demanat de poder intervenir- per informar
sobre la remodelació del Govern.
Sr. cap de Govern teniu la paraula.
El M. I. Sr. Cap de Govern:
Moltes gràcies Sr. síndic.
Vull
aprofitar
l’ocasió
d’aquesta
Sessió
Extraordinària, com he procurat fer d’altres vegades
per anunciar la remodelació del Govern, deguda a la
baixa de la ministra, Susagna Arasanz, que ha
renunciat a ser ministra, i aprofito l’ocasió per fer-ho,
aquí, davant de tots vostès i de les autoritats del país.
Crec que no hi ha millor ocasió que aquesta per
poder-ho fer. Per tant, li agraeixo, Sr. síndic, donarme l’oportunitat de fer-ho.
El Sr. ministre Estanislau Sangrà assumirà la cartera
de finances i el ministre Sr. Enric Casadevall
assumirà la cartera de presidència. Al mateix temps,
el Sr. Enric Pujal es cuidarà de ser el portaveu del
Govern en lloc del Sr. Casadevall, i per tant, el
Govern quedarà constituït per les mateixes persones
que m’acompanyen aquí, davant de vostès.
Vull agrair a la ministra Susagna Arasanz, -si em
permeten- el seu treball durant més de cinc anys, i,
també, als meus companys que em seguiran
acompanyant fins a la fi de la legislatura.
Moltes gràcies.
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