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Sessió Ordinària del dia 12 d'abril del 2001

El dia 12 d'abril del 2001, dijous, es reuneix a la
Casa de la Vall el M. I. Consell General, en
Sessió Ordinària 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. 4/2001, que és el
següent:

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. Sr. Francesc Rodríguez Rossa
M. I. Sr. Guillem Valdés Alemany

Punt Únic: Informe de la Comissió
Permanent sobre els afers tractats fora
període de sessions.

El M. I. Sr. Síndic General ha excusat l'absència
dels M. I. Srs. Josep Dallerès Codina, Pere Cervós
Cardona, Antoni Riberaygua Sasplugas i Roc
Rossell Dolcet per trobar-se fora del país.

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.
Assisteix també a la sessió el Sr. Valentí Martí
Castanyer, secretari general del Consell
General.

M. I. Sra. Olga Adellach Coma
M. I. Sr. Miquel Alís Font
M. I. Sr. Miquel Àlvarez Marfany
M. I. Sr. Francesc Areny Casal
M. I. Sr. Josep Areny Fité
M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany
M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre
M. I. Sr. Jordi Daban Alsina
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
M. I. Sr. Daniel Mateu Melción
M. I. Sr. Joan Monegal Blasi

(El Sr. Esteve López Montanya, secretari de la
Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 12.10h)
El M. I. Sr. Síndic General:
Bé, doncs, abans de procedir a entrar en l'ordre
del dia, havent-se incorporat la Sra. Clara Pintat
Rossell com a nova consellera general, en
substitució
del
Sr. Marc Forné Molné, elegit cap de Govern,
procedirem, doncs, a prendre jurament de la
Sra. Clara Pintat.
Abans ens permetreu que surti'm de la sala per
revestir els abillaments tradicionals. (Surten de
la sala)
(Els Srs. síndics
presidència)
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El M. I. Sr. Síndic General:

Sessió Ordinària del dia 12 d'abril del 2001

mantenir i a potenciar les indispensables bones
relacions entre el Govern que encapçalareu i
aquest Consell General, perquè només des
d'aquesta bona col·laboració institucional pot
afirmar-se la maduresa del nostre estat de dret i
el bon funcionament de les institucions que el
composen.

Si us plau.
Vós, Sra. Clara Pintat Rossell, que heu estat
elegida conseller general, jureu o prometeu
acatar la Constitució.
El M. I. Sra. Clara Pintat:

Durant la sessió d'investidura de fa pocs dies,
hem assistit a una ferma prova de l'esperit
profundament respectuós envers l'adversari
polític que regna en aquest nou Consell
General. On cadascun dels tres grups
parlamentaris representats va poder presentar
el seu candidat i exposar els seus eixos polítics.
Aquest esperit és el que hem de procurar que
continuï regnant en aquesta sala, on caldrà
comptar també amb la sintonia del Govern per
aconseguir-ho.

Ho juro.
El M. I. Sr. Síndic General:
Si així ho feu bona andorrana sereu. Per molts
anys.
(Se senten aplaudiments)
El M. I. Sr. Síndic General:

No dubti Sr. cap de Govern que des de la
Sindicatura es compta amb aquesta necessària
col·laboració i que no estalviarem esforços per
aconseguir-ho, ja que entenc que el diàleg, la
tolerància, la responsabilitat o el tan al·legat
consens, que varen ésser denominadors comuns
dels parlaments de tots tres candidats, no
poden quedar per la història com simples
arguments semàntics, sinó que han d'esdevenir
part del tarannà i de la forma d'actuar d'aquesta
legislatura.

Bé, doncs, a continuació, tal com disposa
l'article 11 de la Llei del Govern, procedirem a
l'acte d'acatament de la Constitució del Sr. Marc
Forné Molné, proclamat cap de Govern en la
sessió del passat dia 6 d'abril.
Sr. Marc Forné, si us plau, Sr. cap de Govern.
Vós, Sr. Marc Forné Molné, que heu estat elegit
cap de Govern, jureu o prometeu acatar la
Constitució.
El M. I. Sr. Cap de Govern:

Comptem amb vostè Sr. cap de Govern perquè
l'acció del seu gabinet sigui partidària del talant
dialogant que he descrit, i perquè des de
l'estabilitat política que dóna una majoria
parlamentària suficient i des de l'exercici d'una
oposició constructiva, puguem afrontar tots
plegats amb les màximes garanties possibles els
nous reptes que avui se'ns presenten.

Ho prometo, Sr. síndic.
El M. I. Sr. Síndic General:
Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.
(Se senten aplaudiments)

Ara fa quatre anys, en el seu jurament com a
cap de Govern, on jo també tenia la
responsabilitat com a síndic general, vaig
ressaltar les vostres qualitats humanes i
professionals i la vostra experiència de la gestió
pública, com a garanties de bon treball en la
legislatura que s'iniciava. Avui, només puc que
felicitar-me per l'oportunitat d'aquells sentits
mots que ratifico, i a la vegada em permeten
repetir l'oferiment institucional i personal de la
màxima col·laboració entre el Govern i el
Consell General, entre el cap de Govern i el
síndic, per continuar caminant tots junts cap el
futur de benestar i progrés que Andorra mereix.

El M. I. Sr. Síndic General:
Molt Il·lustre Sr. Cap de Govern,
Molt Il·lustres Senyors,
Molt Il·lustres Senyores,
Acabeu, Sr. Marc Forné de procedir, per tercera
vegada consecutiva a l'acatament de la
Constitució, amb motiu de la vostra elecció com
a cap de Govern d'Andorra.
És per a mi un honor i un motiu de satisfacció
poder-vos adreçar, en nom del Consell General i
en el meu propi, la més sincera i cordial
felicitació.

Sr. Cap de Govern, desitjant que tingui els
majors encerts, reitero la meva més sincera
felicitació.

Permeteu-me doncs que sigui des d'aquesta
renovada responsabilitat que us encoratgi a
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Avui, com saben, es constituirà un nou Govern i
tirarem endavant, amb l'agraïment de tots els
que han acceptat de ser-hi, per part meva jo els
faré privadament a cada un d'ells, i quan prestin
jurament formalment, també.

El M. I. Sr. Cap de Govern:
Molt Il·lustre Sr. Síndic,
Molt Il·lustre Sr. Subsíndic,

Voldria només afegir breument que veient la
gent que som aquí, molts de nosaltres, per no
dir pràcticament tots, estic segur que hem
arribat a la política gràcies a l'exemple de la
gent de casa nostra. A l'exemple dels nostres
familiars en política o en serveis al país, en
qualsevol cas. Molts casos en política directa,
moltes persones de les nostres famílies han
estat en aquestes taules, en aquestes cadires
abans de nosaltres. Per tant, nosaltres avui,
aquí, renovem el compromís dels nostres
avantpassats que han portat el nostre país on es
troba avui dia. Crec que val la pena dir-ho per
tots els que ens sentim concernits pel nostre
país, que som tots els que som aquí. Perquè la
política l'entenem tots aquí com un servei per a
Andorra, un servei al nostre país per sobre de
tot.

Senyors consellers,
Senyores conselleres,
Per a mi és renovat honor el que el Sr. Francesc
Areny em torni a prendre jurament o promesa
de la Constitució. A la seva feina, a la feina feta
en aquesta sala amb el seu lideratge ens ha
permès, estic segur que a tots, entendre i
enlairar encara més la importància de la
institució de la Sindicatura i, naturalment, la
importància del primer poder de l'Estat que és
el Parlament.
Per a mi, tornar-me a trobar aquí, a començar
una nova etapa és un altre honor renovat pels
electors andorrans que així ho han volgut, però
és també alhora la constatació que en aquest
Consell General hi ha una renovació de maneres
de fer, i ho ha dit el Sr. síndic molt bé. Jo ho
ratifico per la part que correspondrà al meu
Govern, que avui quedarà constituït, com vostès
saben, farem tots els esforços necessaris perquè
la voluntat de treballar pel bé del país amb tots
els temes importants i amb els menys
importants, també, es faci amb el màxim de
respecte per l'adversari i amb el màxim de
consens, també, en les idees que puguem
compartir amb tots vostès. I això procurarem
tots fer-ho. Jo els asseguro que el meu esforç i
els esforços dels ministres serà així, també.

Finalment, vull agrair a tots vostès la confiança
que m'han donat, els que m'han votat,
naturalment, i també els que van votar altres
opcions polítiques igualment legítimes, i per
tant, a més a més, els ministres que vaig tenir
durant els govern anteriors i els que tindré a
partir d'ara.
Finalment voldria tenir unes paraules per les
nostres famílies, de tots nosaltres, perquè quan
un esdevé una persona al servei públic, esdevé
una persona pública d'alguna manera, i tots
nosaltres ho fem gràcies a què les nostres
famílies ens permeten fer-ho. A ells els hem de
dirigir, també, doncs, la paraula en aquest
moment per dir-los-hi gràcies a tots per
permetre'ns de servir el país, per permetre'ns
de faltar una mica més a casa del que tots
hauríem d'estar. Tots els que som aquí i tots els
ministres també. Gràcies, doncs, a les famílies
que ens permeten servir Andorra.

Avui, com veiem aquí, s'aporten moltes cares
noves en aquest Consell General, també serà el
cas del Govern, i estic segur que valdrà la pena
que sigui així, perquè és un país que renova
contínuament les seves classes dirigents, per
dir-ho així, i és un símptoma de futur pel nostre
Estat, per Andorra. Un Estat jove i un país
mil·lenari, hem dit a vegades. I és així com es
tradueix amb la presència de gent de totes les
edats i de tots els estaments del país en aquest
Consell General.

Per molts anys i visca Andorra.
(Se senten aplaudiments)

Els auguris pel bon treball, que vostè ha fet Sr.
síndic, són els meus, i espero poder-los complir
i poder-los fer complir.

El M. I. Sr. Síndic General:

Els electors han volgut una majoria
responsable, i també una oposició responsable i
una oposició estructurada molt més bé que mai.
I això, també, és un bon auguri.

Podeu seure. Permeteu que ens retirem
novament per tal de treure'ns els abillaments.
(Surten de la sala)

Moltes gràcies.
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legislatura, perquè un cop constituïda analitzés
la qüestió.
En la mateixa reunió, la Comissió Permanent va
acordar traslladar l'augment salarial del 4'3%,
aprovat pel Govern, al valor del punt aplicable
al càlcul de la base salarial del Consell General i,
d'altra banda, establir un període de 25 dies de
vacances anuals per tal d'adaptar el personal al
servei del Consell General amb la Llei de la
funció pública, recentment aprovada.

El M. I. Sr. Síndic General:
Acabats els actes d'acatament a la Constitució
per part de la Sra. Clara Pintat i dels Sr. cap de
Govern, passarem tot seguit a la lectura de
l'ordre del dia.
Sr. secretari, si us plau.

En la tercera reunió es va prendre coneixement
del possible conflicte de competències entre el
Consell General i el Comú de Canillo, com a
conseqüència de la promulgació de l'Ordinació
sobre l'impost de transmissions patrimonials
immobiliàries. Abans que es prengués en
consideració
l'abast
d'aquest

El M. I. Sr. Esteve López:
Punt Únic: Informe de la Comissió Permanent
sobre els afers tractats fora període de sessions.
El M. I. Sr. Síndic General:
Bé, doncs, passem a l'únic punt de l'ordre del
dia. Sr. secretari si voleu llegir l'informe de la
Comissió Permanent, si us plau.
El M. I. Sr. Esteve López:
Sí, Sr. síndic.
Informe
de
la
Comissió
Permanent
corresponent al període gener-març del 2001.

La Comissió Permanent del Consell General,
d'acord amb l'article 37.6 del Reglament, té
l'honor de donar compte al Ple del Consell
General dels afers tractats i de les decisions
adoptades fora del període de sessions.
La Comissió Permanent s'ha reunit els dies 2
de gener, 15 de febrer, 15 i 26 de març.
En la primera sessió es va informar de
l'admissió de la demanda de dictamen previ
d'adequació a la Constitució de la Llei
qualificada d'immigració. Al seu moment, es
van presentar les al·legacions i les conclusions
en el sentit habitual de defensar la
constitucionalitat de la Llei.
En la segona reunió es va informar de la carta
tramesa pels cònsols del Comú de Canillo
relativa al tractament protocol·lari dels cònsols
major i menor de l'esmentada parròquia.
També es va tenir coneixement de la contesta
que el Govern els va fer arribar. La Comissió
Permanent va considerar escaient trametre la
qüestió a la Junta de Presidents de la pròxima
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conflicte, la Comissió Permanent va poder
assabentar-se que el Comú de Canillo havia
derogat l'Ordinació mitjançat la promulgació
d'una nova Ordinació.
En la darrera reunió, la Comissió Permanent va
assabentar-se de la presentació per part del
Govern d'una terna per a l'elecció d'un membre
del Tribunal Europeu de drets humans per
compte d'Andorra. En aquest sentit i al marge
dels membres que formen part d'aquesta terna,
la Comissió Permanent considera que s'haurien
de seguir les recomanacions adoptades per
l'Assemblea
Parlamentària
del
Consell
d'Europa, i més concretament la recomanació
1429, que estableix que els governs haurien de
sotmetre a consulta dels parlaments nacionals
la llista de membres que finalment haurien de
configurar la terna esmentada.
El M. I. Sr. Síndic General:
Moltes gràcies Sr. secretari.
Moltes gràcies a tots.
Acabat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
(Són les 12.30h)
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