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del
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Sessió Tradicional de Sant Tomàs del dia 21 de desembre del 2001

El dia 21 de desembre del 2001, divendres, es
reuneix a la Casa de la Vall el M. I. Consell
General, en Sessió Tradicional de Sant Tomàs
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. 38/2001, que és el següent:

M. I. Sr. Daniel Mateu Melción
M. I. Sr. Joan Monegal Blasi
M. I. Sr. Josep Àngel Mortés Pons
M. I. Sr. Càndid Naudi Mora
M. I. Sr. Marc Pintat Forné
M. I. Sra. Clara Pintat Rossell
M. I. Sr. Emili Prats Grau
M. I. Sra. Maria Lluïsa Puig Montes
M. I. Sr. Antoni Riberaygua Sasplugas
M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa
M. I. Sr. Roc Rossell Dolcet
M. I. Sr. Guillem Valdés Alemany

1- Informe de la delegació del Consell
General a la Unió Interparlamentària.
2- Informe de la delegació del Consell
General al Consell d'Europa.
Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels
M. I. Srs. Francesc Areny Casal i Josep Àngel
Mortés Pons, 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. Juli Minoves Triquell, ministre d'Afers
Exteriors; Pere Cervós Cardona, ministre
d'Educació, Joventut i Esports; Enric Pujal
Areny, ministre de Turisme i Cultura; Olga
Adellach Coma, ministra d'Agricultura i Medi
Ambient; Mireia Maestre Cortadella, ministra
de Finances; Mònica Codina Tort, ministra de
Salut i Benestar; Jordi Visent Guitart, ministre
de Justícia i Interior; Jordi Serra Malleu,
ministre d'Ordenament Territorial, i Miquel
Àlvarez Marfany, ministre d'Economia.

M. I. Sr. Miquel Alís Font
M. I. Sr. Francesc Areny Casal
M. I. Sr. Josep Areny Fité
M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany
M. I. Sra. Olga Benazet Dolsa
M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre
M. I. Sr. Jordi Daban Alsina
M. I. Sr. Josep Dallerès Codina
M. I. Sr. Joan Albert Farré Santuré
M. I. Sra. Olga Forné Angrill
M. I. Sr. Patrick García Ricart
M. I. Sr. Josep Garrallà Rossell
M. I. Sr. Marcel Llovera Massana
M. I. Sr. Esteve López Montanya
M. I. Sr. Antoni Martí Petit
M. I. Sr. Jordi Mas Torres

Assisteix també a la sessió el Sr. Valentí Martí
Castanyer, secretari general del Consell
General.
(El M. I. Sr. Esteve López Montanya, secretari
de la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 12.10h)
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El M. I. Sr. Síndic General:
Bé, abans de donar lectura a l'ordre del dia
permeteu-me de donar la benvinguda a les
autoritats presents: els Srs. representants dels
Coprínceps,
el
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Sr. president del Tribunal Constitucional, el Sr.
vicepresident del Consell Superior de la Justícia
i a les Sres. i Srs. cònsols majors i menors.
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va ser representat pels Srs. Esteve López i Jordi
Mas i per la Sra. Clara Pintat.
En aquesta reunió, es va tractar del paper dels
parlamentaris, en tant que lligam entre el poble
i el govern, davant de la mundialització; del
paper dels parlaments en matèria legislativa, en
els països membres de l'OMC, i del control
parlamentari sobre les negociacions comercials
futures.

Passem, doncs, tot seguit al primer punt de
l'ordre del dia.

1- Informe de la delegació del
Consell General a la Unió
Interparlamentària.

En la 106ª Conferència Interparlamentària i en
les reunions del Consell Interparlamentari que
van tenir lloc del 9 al 14 de setembre a
Ouagadougou, el Grup Interparlamentari
Andorrà
va
ser
representat
pel
Sr. Josep Dallerès i per mi mateix.

Intervé el Sr. subsíndic general.
El M. I. Sr. Subsíndic general:
Gràcies Sr. síndic.
La delegació del Consell General davant de la
Unió Interparlamentària ha pres el relleu a les
anteriors delegacions i està treballant per
contribuir a l'assoliment dels objectius que
defensa aquesta organització, és a dir: la
defensa de la democràcia; l'assoliment de la pau
i la seguretat mundial; la defensa dels drets
humans, i la promoció de la igualtat entre
homes i dones.

A la conferència es va debatre sobre la
necessitat de lluitar contra la Sida i altres
epidèmies que amenacen greument els països
en vies de desenvolupament, sobre la protecció
dels infants i, sobre la situació existent en els
territoris àrabs ocupats.

Aquest any, la UIP ha organitzat, a més de les
dues conferències anuals estatutàries i les
reunions
connexes
que
tenen
lloc
paral·lelament a aquestes, una reunió
parlamentària sobre el comerç internacional.

En les reunions del Consell Interparlamentari
es va decidir readmetre, com a membre de la
UIP, al Parlament de Costa d'Ivori; es va
acordar no suspendre l'afiliació del Congrés
dels Estats Units d'Amèrica ni del Parlament de
Malawi; es va aprovar un Projecte de Resolució
adreçat a l'Assemblea General de l'ONU relatiu
a la cooperació entre l'ONU i la UIP; i, es van
adoptar diferents resolucions sobre els drets
humans de 138 parlamentaris.

Finalitzats els debats es van adoptar 4
resolucions al respecte.

En la 105ª Conferència Interparlamentària i a
les reunions del Consell Interparlamentari, que
es van celebrar la primera setmana d'abril a La
Havana, la delegació del Consell General no va
poder assistir-hi, atès que en aquells dies,
aquesta cambra procedia a l'elecció del Cap de
Govern.

El debat sobre la reforma de la UIP que s'havia
de celebrar el dimarts 11 de setembre a la tarda,
es va aplaçar pel proper període de sessions, a
causa de l'atac terrorista comès contra els
Estats Units.

La 105ª Conferència va tractar, entre altres
temes, la lluita contra el terrorisme i, la
necessària actuació internacional a l'Afganistan
davant de la destrucció del patrimoni cultural
que s'havia produït recentment en aquell país.

La presidenta del Consell Interparlamentari de
la UIP i el president de la 106ª Conferència, van
condemnar els atemptats de l'11 de setembre, en
nom de la UIP.

Va aprovar 5 resolucions, i va acceptar les
esmenes a l'Estatut de la UIP proposades pel
Consell Interparlamentari, per deixar clar que
la UIP és una organització de parlaments
nacionals.

Actualment la UIP compta amb 142 parlaments
membres, dos més que l'any passat, amb la
readmissió del Parlament del Sudan a la
Conferència de la Havana i amb la readmissió
del Parlament de Costa d'Ivori a la Conferència
de Ouagadougou.

El Consell Interparlamentari va decidir, entre
altres qüestions, readmetre el Parlament de
Sudan com a membre de la UIP.

Està
treballant
per
obtenir
l'estatut
d'observador a l'Assemblea General de les
Nacions Unides i, està immersa en un procés de
reforma per aconseguir ser més actual i visible
internacionalment, aportar a la cooperació

En la reunió parlamentària sobre el comerç
internacional, tinguda els dies 8 i 9 de juny a
Ginebra, el Grup Interparlamentari d'Andorra
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internacional una dimensió parlamentària,
respondre de manera més ràpida als
esdeveniments mundials i, treballar d'una
manera més aprofundida.

Cal destacar, que el Sr. Alís, que també formava
part d'aquesta delegació en la legislatura
passada, continua sent membre titular de la
Subcomissió de la Carta Social Europea i de la
Subcomissió de l'Infant i, que la Sra. Pintat, ha
aconseguit ser nomenada membre titular de la
Subcomissió de Relacions Econòmiques
Internacionals.

Els membres de la delegació andorrana a l'UIP
esperem que aquestes propostes de reforma
s'aprovin i que el nostre treball a la UIP sigui
cada cop més fructífer.

Des de finals de juny, hem assistit, cada un de
nosaltres, amb moltes ganes i il·lusió, a les
reunions del Ple i de les nostres respectives
comissions i subcomissions, participant en
l'assoliment d'importants Projectes de resolució
i recomanació, com ha estat el Projecte de
resolució sobre l'abolició de la pena de mort al
Japó i als Estats Units d'Amèrica (estats
observadors davant del Consell d'Europa), el
Projecte de recomanació sobre el banc de
desenvolupament del Consell d'Europa i, el
Projecte de recomanació sobre la campanya
contra el tràfic de menors per desarticular les
màfies d'Europa de l'Est.

Gràcies Sr. síndic.
El M. I. Sr. Síndic General:
Moltes gràcies. Alguna observació?
Bé, doncs, passem al segon punt de l'ordre del
dia.

2- Informe de la delegació del
Consell
General
al Consell
d'Europa.
Intervé el Sr. Càndid Naudi.
Sr. Càndid Naudi teniu la paraula.

La delegació del Consell General davant de
l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa
treballarà aquests anys, per a que siguin
respectats els principis fonamentals que tant el
Comitè de Ministres com l'Assemblea
Parlamentària del Consell d'Europa, lluiten per
a fer prevaler a tot Europa la promoció de la
democràcia pluralista; la protecció dels drets
humans; i la primacia de l'Estat de dret.

El M. I. Sr. Càndid Naudi:
Gràcies Sr. síndic.
Ja han passat 6 mesos des que el Consell
General ens elegís, el passat 14 de juny, com a
membres de la delegació del Consell General
davant de l'Assemblea Parlamentària del
Consell d'Europa.

A mida que s'incrementi la nostra actuació en
l'Assemblea Parlamentària, i en les comissions
de què en som partícips, més important serà el
treball que se'ns encomanarà.

La delegació que tinc l'honor de presidir,
formada pels senyors: Miquel Alís, Jordi Mas,
Clara Pintat i per jo mateix, va començar els
seus treballs en el si de l'Assemblea del Consell
d'Europa a la sessió de juny del 2001, rellevant
a la delegació de la legislatura passada que
assistí a les dues primeres sessions de l'any de
l'Assemblea, i que va ser, durant tot el seu
mandat, una delegació molt activa i constant en
l'elaboració i la presentació d'importants
treballs que va portar a terme l'Assemblea
Parlamentària del Consell d'Europa.

En darrer lloc, cal assenyalar, que el nombre
d'Estats membres s'ha incrementat fins a un
total de 43 amb l'adhesió d'Armènia i
Azerbaitjan, el passat 25 de gener.
Gràcies Sr. síndic.
El M. I. Sr. Síndic General:
Moltes gràcies. Alguna observació?

En el decurs d'aquests mesos, els membres de la
delegació ens hem inscrit a cinc comissions de
l'Assemblea: el Sr. Alís s'ha inscrit a la Comissió
de Qüestions Socials, de la Salut i la Família; el
Sr. Mas, a la Comissió de Qüestions Jurídiques i
de Drets Humans; la Sra. Pintat a la Comissió
de
Qüestions
Econòmiques
i
de
Desenvolupament i, a la Comissió de Cultura,
Ciència i Educació; i jo, a la Comissió de
Qüestions Polítiques.

Bé, doncs, acabat l'ordre del dia i abans
d'aixecar aquesta Sessió Tradicional de Sant
Tomàs
que
representa,
simbòlicament,
l'acabament del curs parlamentari ja que el
proper mes de gener caldrà convocar una Sessió
Extraordinària per l'aprovació, si s'escau, del
Projecte de llei del pressupost per l'exercici
2002.
Permeteu-me que faci, doncs, una breu
referència del que ha comportat pel Consell
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General la fase inicial d'aquesta primera etapa
de la legislatura.
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dedicació al servei del país.
Només em queda, doncs, desitjar-vos un bon
Nadal i una bona entrada de l'any nou.

En aquests dos períodes de sessions en els que
s'han constituït tots els òrgans del Consell
General tot i tractant-se dels moment inicials, ja
s'ha posat en funcionament tota l'activitat
parlamentària.

Moltes gràcies.
S'aixeca la sessió.
Abans de marxar us voldria recordar que
procedirem a la foto tradicional a les escales de
la Casa de la Vall.

Hem procedit a l'aprovació de diversos
projectes de llei i tractats internacionals dels
quals hem de destacar per la seva importància
la ratificació dels convenis trilaterals amb
França i Espanya relatius a la circulació, sojorn
i establiment de persones.

(Són les 13.20h)

A més, les comissions legislatives ja han iniciat
el seu treball mitjançant principalment
diferents compareixences de membres de
l'executiu en la seva missió de control i impuls
de l'acció política al Govern.
Tanmateix voldria remarcar especialment el
desenvolupament de l'activitat legislativa que
des dels grups parlamentaris s'ha dut a terme a
través de la presentació de propostes d'acord i
proposicions de llei. De la mateixa manera els
comuns també han desplegat la seva iniciativa
legislativa i han presentat una proposició de
llei.
Des del punt de vista de les relacions
internacionals un cop les delegacions van
quedar constituïdes ja van començar les seves
activitats participant a les reunions plenàries, a
les conferències i a les comissions dels
organismes internacionals. Així, doncs, avui
hem pogut escoltar els informes de les
delegacions del Consell d'Europa i de la Unió
Interparlamentària.
A partir del proper període de sessions, després
dels primers mesos de legislatura, i a la vista
dels reptes que té plantejats el nostre país tant a
l'interior com a l'exterior es deixa entreveure
una activitat parlamentària important, però, per
poder-la afrontar amb les millors condicions és
primordial que les relacions entre les
institucions i particularment entre el Govern i el
Consell General siguin fluïdes i el més
constructives possible.
Per finalitzar voldria agrair-vos els esforços
esmerçats així com a les vostres famílies que us
donen el suport necessari per la vostra
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