Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 4/2005 - 4 pàgines
Sessió ordinària del dia 3 de juny del 2005

El dia 2 de juny del 2005, divendres, 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. 10/2005, que és el següent:

M. I. Sr. Jordi Jordana Rossell
M. I. Sr. Esteve López Montanya
M. I. Sra. Conxita Marsol Riart
M. I. Sr. Daniel Mateu Melción
M. I. Sr. Emili Prats Grau
M. I. Sra. Maria Pilar Riba Font
M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa
M. I. Sr. Enric Tarrado Vives

Punt Únic: Informe de la Comissió Permanent.
Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels
M. I. Srs. Joan Gabriel i Estany i Bernadeta Gaspà
Bringueret, Síndic General i Subsíndica 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 dels
M. I. Srs. Jaume Serra Serra, Olga Adellach Coma i,
M. Rosa Ferrer Obiols.
També hi és present el M. I. Sr. Albert Pintat
Santolària, cap de Govern.

M. I. Sr. Vicenç Alay Ferrer
M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany
M. I. Sr. Alain Bernat Gallego
M. I. Sr. Carles Blasi Vidal
M. I. Sr. Robert Call Masià
M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre
M. I. Sr. Josep Dallerès Codina
M. I. Sr. Ricard de Haro Jiménez
M. I. Sr. Josep Maria Farré Naudi
M. I. Sr. Joan Albert Farré Santuré
M. I. Sr. Jordi Font Mariné
M. I. Sra. Lurdes Font Puigcernal
M. I. Sr. Joan Gabriel Estany
M. I. Sra. Eva García Pastor
M. I. Sra. Bernadeta Gaspà Bringueret
M. I. Sra. Montserrat Gil Torné
M. I. Sra. Mariona González Reolit

Assisteix també a la sessió el Sr. Valentí Martí
Castanyer, secretari general del Consell General.
(El M. I. Sr. Robert Call Masià, secretari de la
Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 12.10h)
El Sr. síndic general:
Bon dia a tothom. S’obre la sessió.
Abans de passar a l’ordre del dia començarem per
procedir a la incorporació del Sr. Jordi Jordana
Rossell com a nou conseller general que entra en
substitució del Sr. Albert Pintat Santolària nomenat
cap de Govern.
Procedirem, doncs, a la presa de jurament.
Abans, permeteu-nos que sortim de la Sala per
revestir-nos amb els abillaments habituals.
(Surten de la Sala)
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(Els Srs. síndics es reincorporen a la presidència)

El Sr. cap de Govern:

Sr. Jordi Jordana Rossell si voleu atansar-vos, si us
plau, procedirem al jurament.

Molt Il·lustre Sr. Síndic, M. I. Sra. Subsíndica, Molt
Il·lustres Senyores i Senyors Consellers Generals...
Sr. síndic moltes gràcies per les vostres paraules.

Vós, Sr. Jordi Jordana Rossell que heu estat elegit
conseller general jureu o prometeu acatar la
constitució?

Voldria resumir els meus sentiments i les meves
intencions en dos idees principals.
El primer sentiment que vull trametre, i no podia ser
d’altra manera, és d’un profund agraïment per la
confiança dipositada en la meva persona.

Sr. Jordi Jordana:
Ho juro.

Voldria dir que accepto el repte d’encapçalar el
Govern en aquesta nova legislatura i prenc possessió
del càrrec de cap de Govern amb tres sentiments
profunds, emocionants i complementaris d’honor,
orgull i alhora humilitat.

El Sr. síndic general:
Si així ho feu bon andorrà sereu.
Que tingueu bon encert.

M’honora, i molt, haver estat elegit pel Consell
General i representar un projecte per conduir
Andorra a uns nivells més alts de progrés i benestar.
M’omple d’orgull formar part d’una comunitat com
la nostra arrelada en els valors democràtics més
autèntics que vol continuar fent història des del
foment de la seva pròpia identitat amb els objectius
més ambiciosos de progrés, benestar i solidaritat. I,
accepto el càrrec, naturalment amb humilitat perquè
sóc conscient que el camí que m’he proposat recórrer
comportarà la superació d’obstacles i de dificultats
diverses.

(Aplaudiments)
A continuació, tal com disposa l’article 11 de la Llei
del Govern, procedirem a l’acte d’acatament de la
Constitució del Sr. Albert Pintat Santolària
proclamat cap de Govern en la sessió del passat dia
26 de maig.
Sr. Albert Pintat Santolària, voleu atansar-vos a la
presidència si us plau?
Vós, Albert Pintat Santolària, que heu estat elegit
cap de Govern, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

La segona cosa és que val la pena reiterar la meva
voluntat sincera de fer possible el diàleg i la
concertació, l’entesa en els punts essencials per a
Andorra, i el consens en les prioritats compartides.

El Sr. cap de Govern:
Sí, ho juro.

Valen la pena, doncs, tots els esforços per allunyar
de l’acció política qualsevol intenció que no sigui el
bon servei als ciutadans.

El Sr. síndic general:
Que tingueu un bon encert.

Voldria destacar la meva aspiració que les paraules
aquestes que expressen intencions de cooperació,
siguin realment accions útils i tangibles, i per això
Molt Il·lustres Senyories la seva ajuda serà del tot
indispensable.

(Aplaudiments)
Permeteu-me Molt Il·lustres Senyories... permeteume en nom del Consell General i de totes les
conselleres i consellers generals que en formen part,
que us doni la més sincera i cordial felicitació.

Tots sabem que les andorranes i els andorrans ens
han demanat més fets i més col·laboració per donar
resposta precisa a les qüestions que realment ens
preocupen.

Tots nosaltres desitgem que aquesta nova etapa que
avui comença estigui marcada pel consens i pel
diàleg.
Sr. cap de Govern, sàpiga que des de la Sindicatura
podrà comptar amb tota la nostra col·laboració.

Per a complir amb aquest mandat democràtic reitero
el meu oferiment de col·laboració institucional del
Govern amb el respecte més escrupolós de la
independència de cadascú tant d’aquesta Cambra
com del Consell Superior de la Justícia.

Desitjant que tingui els majors encerts, us reitero la
nostra més cordial felicitació.
Si voleu dirigir algunes paraules?

Pel que fa als grups parlamentaris expresso el meu
sincer convenciment de què tots ens esforçarem a
trobar els punts comuns -que n’hi ha- i acceptar els
desacords millorant els nostres respectius arguments.

(Aplaudiments)
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El futur Govern i jo mateix estem sincerament
disposats a fer-ho amb nova energia per superar els
esculls que sorgeixin i també amb optimisme perquè
el projecte de país que proposem ens anima a
treballar amb il·lusió i entusiasme.
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A més, en aquesta mateixa reunió, es van tractar
unes queixes al respecte del funcionament de la
delegació del Consell General davant del Consell
d’Europa. En aquest sentit, es va acordar que els
qüestionaris tramesos pel Consell d’Europa al
Consell General fossin contestats únicament pel
Consell General.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments)

També es va analitzar la problemàtica d’una
suplència de l’article 110 del Reglament del Consell
General, i als efectes es va sol·licitar un informe
jurídic i es va acordar que ho analitzés la propera
legislatura.

El Sr. síndic general:
Permeteu-nos que abans de continuar ens retirem un
moment per treure’ns els abillaments.

A més, la Comissió Permanent va analitzar certs
aspectes de l’aplicació provisional i entrada en vigor
dels tractats internacionals. En aquest sentit la
Comissió va acordar, davant dels dubtes sobre el
Conveni que en matèria educativa entre Espanya i
Andorra el Govern estava aplicant, trametre una
sol·licitud al Govern demanant el dit Conveni en
aplicació provisional i alhora s’acordava la realització
d’un informe al respecte d’aquesta problemàtica.

(Surten de la Sala)
(Els Srs. síndics es reincorporen a la presidència)
Acabats els actes d’acatament a la Constitució per
part del Sr. Jordi Jordana Rossell i del Sr. cap de
Govern passarem a l’ordre del dia previst.
Sr. secretari podeu procedir a donar lectura de
l’informe de la Comissió Permanent.

En la segona i tercera reunió es va acordar celebrar
el dia 21 de febrer una sessió extraordinària del
Consell General per tractar tots aquells temes que
fossin disponibles per ser sotmesos a l’anàlisi i
aprovació del Consell General.

El Sr. Robert Call:
Informe de la Comissió Permanent.
La Comissió Permanent, d’acord amb el que disposa
l’article 37.6 del Reglament del Consell General, té
l’honor de donar compte al Ple del Consell General
dels afers tractats i de les decisions adoptades en els
períodes corresponents als mesos inhàbils de gener i
febrer del 2005 i del període entre legislatures
comprés entre el 4 de març i el 17 de maig del 2005.

També es va informar del suggeriment del Tribunal
Constitucional per modificar la Llei del Tribunal
Constitucional per tal de canviar el torn rotatori de
presidències del Tribunal, previst per als nous
magistrats entrants.

Període de gener i febrer: Durant aquest primer
període, la Comissió Permanent es va reunir els dies
5 de gener, 9, 15 i 28 de febrer, i els afers tractats
van ser els següents:

A més, es van recollir unes queixes sobre el retard i
falta d’antelació suficient en què el Govern tramet al
Consell General documentació i invitacions.
Pel que fa a l’aplicació provisional del Conveni
d’educació entre Andorra i Espanya, la Comissió
Permanent va haver de reiterar fins a dos vegades
més la demanda al Govern al constatar que encara
no s’havia contestat.

En la primera reunió, es va informar de l’habilitació
del mes de gener, perquè les Comissions Legislatives
de Finances i Pressupost, d’Interior i d’Afers Socials
poguessin analitzar respectivament el Projecte de llei
del pressupost per a l'exercici del 2005, el Projecte de
llei dels agents de circulació comunals, el Projecte de
llei del procediment executiu de l'ordre judicial de
pagament, la Proposició de llei qualificada del Codi
penal, la Proposició de llei qualificada de modificació
del Codi de procediment penal, el Projecte de llei de
la seguretat social i el Projecte de llei d’atenció
social.

També, es va acordar demanar al Govern una
vegada ja aprovats els comptes corresponents a les
eleccions comunals del 14 de desembre del 2003,
que fessin efectius els pagaments segons el que
preveu l’article 5 de la Llei qualificada del
finançament electoral.
En la darrera reunió del 28 de febrer, la Comissió
Permanent va poder analitzar la resposta del Govern
en relació amb l’aplicació provisional del Conveni
educatiu amb Espanya, i va deixar constància de la
seva preocupació pel cas que el Consell General no
l’aprovés.

En aquest mateix ordre de coses, la Comissió
Permanent va autoritzar la celebració de dues
sessions extraordinàries de la Comissió Legislativa de
Política Territorial i Urbanisme per a què pogués
analitzar la Proposició de llei de designació de
carreteres generals.

A més, en aquesta mateixa reunió la Comissió va
analitzar el Reglament d’ús de la llengua oficial en
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El Sr. síndic general:

organismes públics aprovat per Decret del 26 de
febrer del 2005, i entenent que aquest envaïa
competències del Consell General, va acordar
trametre un requeriment al Govern demanant la
modificació del Reglament.

Bé, doncs, us recordo que acabant aquesta sessió
procedirem a fer la fotografia tradicional a l’escala de
Casa de la Vall.
S’aixeca la sessió.

D’altra banda, la Comissió també va acordar no
contestar durant el període entre legislatura cap
qüestionari d’organismes internacionals, per
entendre que aquests poden tenir connotacions
polítiques.

(Són les 12.30h)

Període de març a maig: Durant el període comprés
entre legislatures, la Comissió Permanent es va
reunir els dies 7 i 31 de març i 6 de maig, i els afers
tractats van ser els següents:
La primera reunió va servir per constatar la fi de la
legislatura i recordar a la Comissió que quedaria
operativa fins a la sessió constitutiva de la propera
legislatura.
En la mateixa reunió, es va creure necessari que la
propera Junta de Presidents encarregués a la
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost la
continuïtat del seguiment de les inversions i
desinversions de la CASS, tal i com ha vingut fent
fins ara, almenys fins que el nou Consell General
aprovi una llei que reguli aquestes qüestions.
En la reunió del 31 de març, la Comissió va
comprovar que el Govern havia modificat el
Reglament d’ús de la llengua oficial en organismes
públics aprovat per Decret del 26 de febrer del 2005,
per tant cessava la invasió de competències del
Consell General.
En la reunió es van aprovar també les liquidacions de
comptes del Consell General corresponents a
l’exercici 2004, que normalment aprova la
Sindicatura però trobant-se dissolt el Consell
General no ho podia fer.
També es va informar de les al·legacions i
conclusions fetes davant del Tribunal Constitucional
en relació amb l’acord d’utilitat pública per
l’eixamplament d’una part del carrer dels Vilars.
En la darrera reunió, la Comissió Permanent va
examinar certs aspectes relacionats amb la publicació
de les actes del procés constituent.
Finalment, la Comissió Permanent va donar per
finalitzats els treballs i va aprovar el present informe.
En aquests termes queda redactat l’informe que la
Comissió Permanent eleva al Ple del Consell
General.

Diari de Sessions del Consell General
Dipòsit legal: And. 275/94
ISSN 1024-9052
Preu de l’exemplar: 1,20 €
Subscripcions: Tel. 877877

Sessió ordinària del dia 3 de juny del 2005

4

