Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 8/2010 - 40 pàgines
Sessió ordinària del dia 20 de maig del 2010

El dia 20 de maig del 2010, 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. 25/2010, que és el següent:

M. I. Sra. Rosa Gili Casals
M. I. Sra. Mariona González Reolit
M. I. Sr. Esteve López Montanya
M. I. Sra. Celina Mandicó García
M. I. Sra. Conxita Mora Jordana
M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet
M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa
M. I. Sra. Bibiana Rossa Torres
M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas
M. I. Sr. Jaume Serra Serra
M. I. Sr. Joan Torres Puig

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta
oral, (segons llistat annex).
Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels
M. I. Srs. Josep Dallerès Codina i Esteve López
Montanya, 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 ha excusat l’absència de la
Sra. Maria Pilar Riba, per ser absent del país.

M. I. Sra. Olga Adellach Coma
M. I. Sr. Franz Armengol Avellana
M. I. Sr. Daniel Armengol Bosch
M. I. Sr. Ladislau Baró Solà
M. I. Sra. Roser Bastida Areny
M. I. Sr. Carles Blasi Vidal
M. I. Sr. Josep M. Bringué Millat
M. I. Sr. Jordi Cadena Bons
M. I. Sr. Joan Cartes Ivern
M. I. Sr. Josep Dallerès Codina
M. I. Sra. Anna Dolsa Montanya
M. I. Sr. Òscar Encuentra Bardina
M. I. Sr. Jordi Font Mariné
M. I. Sr. Albert Font Massip
M. I. Sr. Joan Gabriel Estany
M. I. Sra. Montserrat Gil Torné

També hi és present el M. I. Sr. Jaume Bartumeu
Cassany, Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs.
Pere López Agràs, Ministre d’Economia i Finances;
Xavier Espot Miró, Ministre d’Afers Exteriors i
Relacions Institucionals; Vicenç Alay Ferrer, Ministre
Medi Ambient, Agricultura i Patrimoni Natural;
Susanna Vela Palomares, Ministra d’Educació i
Cultura;
Gerard
Bàrcia
Duedra,
Ministre
d’Ordenament Territorial, Cristina Rodríguez Galan,
Ministra de Salut, Benestar i Treball, Víctor Naudi
Zamora, Ministre d’Interior, i Claudi Benet Mas,
Ministre de Turisme, Comerç i Indústria.
Assisteix també a la sessió el Sr. Valentí Martí
Castanyer, secretari general del Consell General.
(La M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, secretària de la
Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 16.00h)
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El Sr. síndic general:

Sessió ordinària del dia 20 de maig del 2010

tant dels béns com dels serveis que estaran subjectes
al tipus reduït, per una banda, i per una altra banda
l’estructuració de l’IVA sobre els serveis bancaris són
els dos temes principals pels quals estem molt a prop
però que encara ens falta alguns dies més de feina
per trobar-hi una resolució final.

Bona tarda a tothom. S’obre la sessió.
En primer lloc informar que s’han presentat quatre
preguntes amb caràcter urgent que van ser admeses a
tràmit per Sindicatura i figuren en primer lloc del
llistat, i aquest llistat ha estat distribuït.

I quant al segon dels punts o el segon dels aspectes
quant a aquesta informació que el Govern s’havia
compromès amb el Projecte de llei de l’IVA a
diferència als tres projectes de llei de fiscalitat
directa a no presentar no només una memòria sobre
exclusivament l’impost objecte del Projecte de llei
sinó presentar una memòria complementària amb el
conjunt, amb un informe macroeconòmic del
conjunt de l’impacte del conjunt de la reforma
tributària. Estem treballant en una modelització,
com vostès ja saben per poder assolir una
determinació o els càlculs que el Govern ens
permeten determinar quin és el producte interior
brut i, per tant, estem acabant aquest treball, que
està sent un treball complex, un treball que ja vaig
dir un dia en aquesta Sala, doncs, hem partit
pràcticament de zero però entenem que és una
informació important que sí que adjuntada amb el
Projecte de llei i a més respon a un compromís, el
mateix compromís que potser es va prendre sota data
per part del Govern i no volem renunciar a presentar
aquesta informació de manera conjunta amb el
Projecte de llei.

Passem, doncs, a la primera pregunta amb resposta
oral per part del Govern.

1. Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Daniel
Armengol Bosch, conseller general del
Grup Parlamentari Reformista, per
escrit de data 19 de maig del 2010,
relativa a la Llei de l’IVA.
Fou registrada amb el número 547 i s’ha publicat en
el Butlletí número 27/2010 del 19 de maig.
Exposa la pregunta el Sr. Daniel Armengol. Teniu la
paraula.
El Sr. Daniel Armengol:
Moltes gràcies, Sr. síndic.
Demanem al Govern... demano al Govern per quin
motiu no ha entrat a tràmit la Llei de l’IVA tal i com
s’havia compromès diverses vegades el seu ministre
de Finances en aquesta Sala?

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. ministre.

Gràcies Sr. Armengol.

Per la rèplica, Sr. Daniel Armengol teniu la paraula.

Respon pel Govern el Sr. Pere López. Teniu la
paraula.

El Sr. Daniel Armengol:
Sí, gràcies Sr. síndic.

El Sr. Pere López:

Bé, Sr. ministre, li he de reconèixer que des d’ahir a
l’últim moment em vaig plantejar la conveniència, o
no, d’entrar la pregunta que li acabo de fer i que
vostè m’ha contestat... més ben dit, m’ha tornat a
contestar per quarta vegada consecutiva.

Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, de fet no hi ha un motiu en concret, sinó més
aviat un conjunt de circumstàncies que són les que
estan provocant que el Govern acabarà aprovant el
Projecte de llei de l’IVA més tard del que era la seva
voluntat inicial. Alguns d’aquests motius estan
vinculats estretament al que és el propi Projecte de
llei i, ja per altra banda, hi han altres motius
relacionats amb la informació complementària que el
Govern es va comprometre i que vol mantenir el seu
compromís a lliurar conjuntament amb el Projecte
de llei.

Efectivament em sap, fins i tot, greu recordar-li que
és el quart cop, bé el tercer cop va ser fa un mes que
ens donava una data d’entrada d’aquest nou projecte
de llei i avui no me l’ha donat. El primer cop va ser
quan va venir a presentar el pressupost a la Comissió
de Finances al setembre del 2009, on ens va parlar
del mes d’octubre. A la sessió de finals d’octubre del
2009 ens va parlar de principis d’any, i a la sessió
d’ara, del mes de març d’aquest any, ens va dir
aquest cop sí que a l’abril tindríem el Projecte de llei
en aquesta Cambra.

Quant als motius que deia més vinculats o més
propis al que és el propi Projecte de llei en si mateix,
d’una banda, la determinació exacta i ben delimitada

2

Sessió ordinària del dia 20 de maig del 2010

Núm. 8/2010

Diari Oficial del Consell General

El Sr. Pere López:

Doncs miri, si al final ahir vaig decidir entrar la
pregunta és per recordar-li dos coses bàsicament.

Sí, gràcies Sr. síndic.

La primera és que CR vol apostar per una reforma
fiscal en al seva globalitat i no pas per pas o tram per
tram com sembla que vostès la plantegen.
Sr. ministre, necessitem veure el seu model fiscal
sencer per entendre’l, si es pot millorar-lo i si s’escau
compartir-lo. Aquesta primera part no la tenim gens
avançada, vist que ens falta la imposició general
indirecta i un model de recaptació globalitzat i
consensuat.

Bé, estic d’acord amb alguna de les coses que ha dit i
en alguna altra, quant al calendari jo em vaig
comprometre a la data més aviat al mes de febrer. He
explicat la importància que té jo crec -i també per a
vostès no només pel Govern-, presentar tota la
informació macroeconòmica relativa a les
estimacions del producte interior brut, presentar
l’impacte tant el present com el futur d’aquest model
global que compartim que ha de ser globalitzat.
Nosaltres sempre hem parlat d’una entrada en vigor
conjunta de la imposició indirecta i de la imposició
directa i, per tant, entenem que aquesta informació
és una informació molt rellevant. És una informació
que afecta al Projecte de llei de l’IVA, al seu
articulat però afecta al conjunt de la reforma
tributària, saben que hi estem treballant, tenen
informacions que no són definitives des de finals del
mes de gener o principis del mes de febrer en relació
a les estimacions que el Govern disposava en aquest
moment, no són molt diferents de les que disposem
ara però en tot cas ja el van tenir en la primera
informació en relació amb aquest anàlisi més
macroeconòmic de quina és la situació abans o la
situació amb el model fiscal actual i quina seria una
situació equivalent amb el conjunt de la reforma que
afecta als tres projectes de llei de fiscalitat directa.
També afecta el Projecte de llei de l’IVA i altres
reformes com per exemple en relació als cànons
d’electricitat i de telèfon.

La segona de les raons que ens va portar a fer-li la
pregunta és recordar-li els cops que vostès s’han
queixat de les pròrrogues presentades per CR a les
lleis fiscals explicant, al meu entendre falsament i
reiteradament a la premsa, que eren lleis lliberals i
insinuant que només hauríem de fer un acte de fe en
aquesta Cambra aixecant el braç per votar-les.
Sr. ministre, el projecte de l’IVA, que
malauradament encara no ens han entregat, també
estava penjat a la web de l’antic Govern, i si vostès
van ser capaços en pocs mesos d’introduir tants
canvis a la resta de lleis fiscals que sí que tenim a
comissió avui presentades, tremolo amb el que deuen
estar fent amb el reagrupament del desgavell
d’impostos indirectes que sí que tenim.
Tot el que van dir en campanya respecte a l’IVA,
com el que he anat sentint, em fa pensar -i espero
equivocar-me- que ens volen presentar un cop més
un model calcat als nostres països veïns sobretot al
país veí del sud, i no el compartim.

Per tant, hi estem treballant, accelerarem al màxim
per entrar el Projecte de llei el mes aviat possible i
possiblement el que podem optar és per lliurar-lo
amb la informació que disposem en aquest moment.
El Govern seguirà treballant en aquests estudis, en
aquestes projeccions macroeconòmiques, inclús amb
projeccions macroeconòmiques en un futur i el que
podem fer és presentar el Projecte de llei per avançar
i per no endarrerir algunes setmanes més la seva
entrada i que comenci el tràmit parlamentari, i a
mesura que amb els mesos a venir -el mes de juny i el
mes de juliol- disposem de més informació i també
en línia del que s’apuntava un dia, recordo, el
Sr. Baró de la legitimitat i de la col·laboració entre el
Govern i els grups parlamentari, doncs, els seguirem
lliurant altres informacions que el Govern pugui
acabar tenint en relació als molts estudis que estem
fent sobre l’impacte de la reforma fiscal. No només
estem parlant d’un articulat de lleis, no només estem
parlant d’un concepte impositiu sinó que també hi
ha tota una repercussió macroeconòmica que és
important i que el Govern no vol renunciar a enviar
de manera complementària perquè es pugui debatre
el conjunt de la reforma fiscal.

I ja per acabar Sr. síndic.
Sr. ministre no vulgui... o no vulguin fer política amb
el model fiscal si pot ser, no vulguin fer passar la clau
per la cabota, deixem tots plegats de banda les
nostres passions -i ja m’hi incloc- i intentem entre
tots un model fiscal globalitzat i consensuat abans de
finals d’any.
Vostè sap, nosaltres sabem que a Andorra li convé i
molt. Presenti’ns l’IVA o vingui i expliqui’ns-el,
expliqui’ns la informació complementària que m’ha
dit que estava preparant i consensuem-lo abans que
sigui massa tard.
Si tots cedim una mica de les nostres parcel·les tot
serà possible, si no anem tots contra la paret.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Armengol.
Per la dúplica Sr. Pere López teniu la paraula.
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Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. ministre.

Sr. ministre teniu la paraula.

Passem a l’apartat de les repreguntes.
El Sr. Pere López:

Sí, Sr. Daniel Armengol teniu la paraula.

La informació és una informació global i entenem
que els altres projectes tenien la informació
pertinent limitada a l’abast de cada una de les figures
impositives i que ara tindrem la visió global també
amb les estimacions de producte interior brut i una
visió global, però cada un dels projectes de llei que el
Govern ha entrat, l’ha entrat amb una memòria
econòmica que entenem que és suficient pel que
afecta a l’impacte d’aquest, de cada un dels impostos
en concret, no un impacte global del conjunt de la
reforma que és el que volíem fer amb l’IVA i el que
potser farem doncs, no amb un únic estadi sinó amb
dues etapes diferents; hi haurà un primer conjunt
d’informació i a mesura que obtinguem els altres
complements d’informació també fer-los arribar al
conjunt de grups parlamentaris perquè disposin
d’aquesta informació.

El Sr. Daniel Armengol:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Si ho he entès bé, doncs, estaríem disposats a
prelliurar a entrar anticipadament sense tenir tots els
informes acabats el Projecte de l’IVA a aquesta
Cambra perquè el comencéssim a treballar en
comissió legislativa i anar lliurant a posteriori els
informes a mesura que els anéssim tenint acabats, no?
El Sr. síndic general:
Sr. ministre teniu la paraula.
El Sr. Pere López:
Aquesta és una opció que potser vist aquests estudis
podria endarrerir algunes setmanes més encara
l’entrada en vigor, podem contemplar, la qual cosa
permetria, doncs, en properes sessions entrar el
Projecte de llei amb una informació complerta, amb
una memòria que és suficient però com que seguim
treballant amb altres informacions, doncs, mirar la
manera en la que puguem enviar de manera
complementària durant les properes setmanes
mentre que transcorre el període de presentació
d’esmenes del Projecte de llei, i seguir enviant
qualsevol informació que el Govern vagi obtenint de
nou amb les properes setmanes.

El Sr. síndic general:
Sr. Serra teniu la paraula.
El Sr. Jaume Serra:
Gràcies Sr. síndic.
Sr. ministre, vist que els textos són importants en sí
mateix, només faltaria, però que per prendre les
decisions que segurament afectaran a l’economia
andorrana en el curtíssim termini però molt més en
el mig i en el llarg termini, vostè es planteja fer un...
-i fins i tot m’agradaria ser valent- i fer unes
projeccions de creixement de PIB i d’evolució de la
pressió fiscal en el temps en aquests informes?

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. ministre.
Alguna repregunta més?

El Sr. síndic general:

Sr. Daniel Armengol.
El Sr. Daniel Armengol:

Recordo que estem fora de la pregunta. De totes
formes si el ministre vol contestar però no correspon
a l’intitulat de la pregunta.

Sí, gràcies Sr. síndic.

Sr. ministre.

Així esperem a les pròximes setmanes a què entri el
Projecte de llei a tràmit parlamentari i la informació
econòmica a la que es refereix es déu referir no
només a aquest Projecte sinó a la resta dels que ja
tenim en comissió legislativa que, doncs, no es van
entregar amb tota la documentació econòmica.

El Sr. Pere López:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, de fet part de la informació que segurament no
podrem lliurar, especialment si cursem aquesta
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El Sr. síndic general:

primera tramitació parlamentària té més impacte
sobre projeccions al futur del conjunt de la reforma
fiscal i, per tant, estem treballant també en aquesta
línia; el que no ens podem comprometre és a tenir
aquest treball en dos o tres setmanes finalitzat i que,
per tant, aquesta és una de les informacions que
possiblement anirem lliurant als grups parlamentaris
a mesura que les anem treballant i les anem tenint.

Gràcies Sr. ministre.
Alguna altra paraula?
Passem, doncs, a la segona pregunta.

2. Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Amadeu
Rossell Tarradellas, conseller general del
Grup Parlamentari Reformista, per
escrit de data 19 de maig del 2010,
relativa al Conveni signat entre el
Govern i el Comú d’Encamp sobre
trasllat de runa.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Alguna altra paraula? Sr. Daniel Armengol.

Fou registrada amb el número 548 i s’ha publicat en
el Butlletí número 27/2010 del 19 de maig.

El Sr. Daniel Armengol:
Sí, gràcies Sr. síndic.

Exposa la pregunta el Sr. Amadeu Rossell. Teniu la
paraula.

Ens pot donar una estimació de quan tindrem tota la
documentació a disposició de la comissió legislativa
per poder treballar en el model econòmic i fiscal en
la seva globalitat?

El Sr. Amadeu Rossell:
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Recordo que estem fora del tema. Teniu la paraula si
voleu contestar.

El dimarts 11 de maig el Grup Parlamentari
Reformista ha comprovat en diferents mitjans de
comunicació que el Govern ha signat un conveni
amb el Comú d’Encamp per traslladar la runa
dipositada a Envalira i portar-les a l’abocador del
Maià.

El Sr. Pere López:

Podria informar-nos Govern de l’abast del conveni
signat entre el Govern i el Comú d’Encamp?

Sí, gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Sr. ministre teniu la paraula.

Miri, jo sóc el primer interessat en tenir tota la
informació el més aviat possible i poder tirar
endavant aquesta reforma el més aviat possible, però
vull evitar tornar a cometre algun possible error que
he comès en el passat i, per tant, intentaré a partir
d’ara ser molt més prudent amb els calendaris i amb
les dates, no per altra cosa perquè de vegades
aquestes no són sumes senzilles ni càlculs fàcils i, per
tant, el més aviat possible hi treballem com un
element absolutament prioritari però no voldria
donar dates que després, doncs, potser són massa
ambicioses o ho fem amb una voluntat de poder-ho
fer el més aviat possible i que després les dificultats
per poder-les complir són grans.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Rossell.
Respon pel Govern el Sr. Barcia. Teniu la paraula.
El Sr. Gerard Bàrcia:
Gràcies Sr. síndic.
En data 10 de maig del 2010 es va signar un conveni
entre el Govern i el Comú d’Encamp relatiu a la
galeria de serveis del Túnel d’Envalira.
Aquest conveni tracta tres aspectes principals
diferenciats: 1) Ampliació dels límits de la concessió
derivats de la construcció de la galeria de serveis;
2) Dipòsit de l’excedent de terres a l’abocador del
Maià; 3) Ocupacions temporals de terrenys
comunals derivats de la construcció de la galeria.

Quan la informació estigui bé, quan la informació
estigui complerta, quan el Govern la pugui lliurar
amb la garantia de què la podrà defensar i la podrà
explicar, doncs, ho farem arribar.

En data 7 de maig del 2007 el Govern, els ens que
duia STA, i la societat concessionària Túnel
d’Envalira, SA, van signar un conveni per a la

Gràcies Sr. síndic.
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El Sr. Amadeu Rossell:

construcció i l’exportació de la galeria d’Envalira.
Segons aquest conveni FEDA es fa càrrec del 50%
de la despesa, el Govern del 35% i STA del 15%.
Mentre que Túnel d’Envalira, SA assumeix
l’explotació i manteniment.

Fa tot just una setmana en aquesta mateixa Sala ens
trobàvem debatent els acords d’intercanvi
d’informació en matèria fiscal i el Sr. cap de Govern
ens va dir que per firmar un bon acord eren
necessàries les dues parts.

El Projecte 0012/2007 de construcció de la galeria de
serveis preveia quatre zones d’abocament a l’obra
dels dipòsits dels materials excavats, tres dels quals
abocaments estaven situats a la zona del Grau Roig i
un a la zona del Pas de la Casa.

Conec al cap de Govern a títol personal i
professional i sí que puc dir que és un bon
negociador, però en aquest cas que tractem crec que
el Sr. cònsol d’Encamp ha jugat millor les cartes que
Govern. És a dir, no crec que Govern hagi
aconseguit un bon acord.

El Projecte també contemplava que el material
d’excavació que no pogués ser dipositat en la pròpia
obra es transportés a un abocador exterior situat a la
parròquia d’Encamp.

No entenc com tenim una sentencia de 8 de juny de
2009 i davant la necessitat d’acabar amb un possible
conflicte no han actuat abans.

Atenent al que estableix la sentència del Tribunal
Constitucional sobre el conflicte de competències
constitucional Causa 2008-1-CC del 8 de juny del
2009, el Ministeri d’Ordenament Territorial ha
procedit a la modificació del Projecte 0012/2007 en
la part dels acopis i abocaments de terres i materials.

Que han fet durant aquest darrer any? Aquest darrer
any ha costat 30.000 euros al mes en concepte de
lloguer o “taxa” a Govern d’un terreny per a
dipositar terres a Envalira i crec que si haguessin
actuat abans algun euro ens haguéssim pogut
estalviar...

D’acord amb el conveni el Comú d’Encamp autoritza
al Govern a la construcció dels dipòsits de terres a
les zones contigües a la galeria i també l’autoritza a
dipositar l’excedent final de terres a l’abocador
controlat del Maià. El Govern abona al Comú
d’Encamp la quantitat de 7 euros/tona pels materials
dipositats a l’abocador del Maià i es pacta que a
partir de la data de la signatura del mateix el Govern
no efectuarà cap tipus d’abonament al Comú
d’Encamp per les ocupacions temporals.

Vostès han citat aquesta sentència del Tribunal
Constitucional de data 8 de juny del 2009. Jo també
la tinc recollida, i cito textualment: “Les competències
en aquest cas, la d’autorització per part del Comú
d’Encamp del dipòsit de terres a Envalira, s’ha d’exercir
d’acord amb el principi de lleialtat, és a dir, no amb la
voluntat d’impedir sinó de fer possible o propiciar
l’exercici de les competències d’altres ens públics”.
Aquest principi que cita el Tribunal Constitucional
crec no veure’l suficientment reflectit en el present
acord que estem debatent.

Vull recordar que les ordenacions de preus públics
del Comú d’Encamp fixen, a l’Ordinació del 10 de
juny del 2009 fixa el preu d’abocament al Maià a 7
euros/tona. L’Ordinació del 4 de desembre del 2009
fixa el preu de 2,20 euros m² més per l’ocupació
temporal per abocaments de terres.

Estem tractant de la galeria del Túnel d’Envalira que
és una obra de caràcter nacional que crec que
repercuteix positivament a tot el país pel que fa al
subministrament elèctric i pel que fa al
subministrament d’aigua. per tant, considero que
aquest principi de lleialtat o col·laboració citat pel
Tribunal Constitucional s’hauria d’aplicar en un
sentit més ampli.

Val a dir que tenint en compte la necessitat
d’enllestir els treballs de trasllats de terres abans del
següent període hivernal el Comú d’Encamp
autoritza que es vulgui iniciar els treballs de trasllat
de les terres a l’abocador del Maià amb el compromís
del Govern de procedir a l’acompliment dels seus
compromisos tant bon punt disposi dels crèdits
necessaris per fer front a aquesta despesa.

I per acabar i després de tot l’explicat, senyors del
Govern crec que ens volen vendre un gran acord que
és la condonació per part del Comú d’Encamp de
quatre mesos del lloguer de terreny i això benentès
un cop havent signat l’acord que estem debatent.

Gràcies Sr. síndic.

Moltes gràcies.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.

El Sr. síndic general:

Sr. Amadeu Rossell teniu la paraula per la rèplica.

Gràcies Sr. Rossell.
Per la dúplica, Sr. Bàrcia teniu la paraula.
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No miri, jo com bé he dit adés el preu d’aquest
abocador és un preu públic que té el Comú
d’Encamp per a qualsevol ciutadà o per a qualsevol
ens públic, per tant jo entenc que al Govern no li
pertany demanar aquest desglossament. És una cosa
que el Comú d’Encamp en el seu dia va fixar i que,
per tant, per conveni amb la UTE el Govern
d’Andorra ha de respectar.

Gràcies Sr. síndic.
Miri Sr. conseller, nosaltres no sabem si és un bon
acord o no és un bon acord, el que sí sabem és que
arrel de la signatura d’aquest conveni deixem de
pagar -a partir del dia que es signa- els 30.000 i
escaig d’euros aquests que vostè deia fa un moment.
També val a dir que nosaltres trobem aquesta
situació d’un govern anterior que va voler adjudicar
una obra i fer la gestió dels abocadors ella
personalment, el Govern personalment.

Gràcies Sr. síndic.

Doncs, entenem que sí que és un bon acord i
entenem que és un bon acord perquè se’ns deixa
d’efectuar mensualment 30.000 euros.

Gràcies Sr. ministre.

Quant al preu de l’abocador... bé, l’abocador és el
Maià. Quan es va fer aquesta concessió a la UTE, el
preu del transport de les terres deia explícitament
que havia de ser a la parròquia on es feia l’obra,
doncs, a la parròquia d’Encamp. Si ara es canviés
aquest abocador per un abocador a un preu inferior
òbviament el transport augmentaria substancialment
i, per tant, el que guanyaríem per un cantó ho
augmentaríem per un altre.

El Sr. Amadeu Rossell:

Doncs, per això que un cop reitero que sí, que és un
bon acord, i que l’Administració -en aquest cas el
Govern d’Andorra- s’estalviarà molts diners.

Gràcies Sr. Rossell.

El Sr. síndic general:
Sr. Amadeu Rossell teniu la paraula.

Jo entenc el respecte que té el Govern cap al Comú
d’Encamp, però a la vegada entenc que Govern
podia haver negociat aquest preu de 7 euros/tona tal
com s’ha fet en altres parròquies que el preu ha sigut
una miqueta menys de la meitat.
El Sr. síndic general:
Sr. Bàrcia teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Gerard Bàrcia:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. ministre.

El Govern intentarà negociar aquest romanent
d’aquests 14, 15 o 16 mesos d’aquests 30.000 euros
acumulats, i no dubti que ho farem el millor que
podrem i estem convençuts que podrem arribar a un
acord, ara bé, possiblement continuarà tenint un
cost malgrat una excel·lent negociació.

Passem a l’apartat de les repreguntes.
Sr. Amadeu Rossell teniu la paraula.
El Sr. Amadeu Rossell:

Gràcies Sr. síndic.

Sí Sr. ministre, des del Grup Reformista no tenim
cap problema en què les terres baixin definitivament
a l’abocador del Maià, però pel que fa a aquest preu
o cost d’abocament ens agradaria saber si el Govern
ha demanat al Comú d’Encamp el desglossament
d’aquest preu o taxa de 7 euros.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Sr. Amadeu Rossell teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Amadeu Rossell:
Sí, per altra banda és conscient Govern que al centre
d’Encamp es paguen als aparcaments a 0,5 euros el
metre quadrat, i per contra, la taxa de dipòsit de
terres a Envalira es paga a 2 euros metre quadrat
podent ésser negociada o podent ésser de 0,5 a 2
duros?

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Rossell.
Sr. Bàrcia teniu la paraula.
El Sr. Gerard Bàrcia:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
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El Sr. síndic general:

El Sr. Eusebi Nomen:

Si el Sr. ministre considera que pot respondre, però
em sembla que no té res a veure amb el tema del
Comú d’Encamp respecte a la pregunta.

Gràcies Sr. síndic.
Govern ha informat per la premsa que una delegació
de Govern ha anat a Brussel·les per establir uns
acords entre Andorra i la Unió Europea en matèria
monetària que permetria, i aquesta és la notícia,
encunyar euros.

En tot cas jo no l’he vist.
No hi ha resposta.
Alguna altra repregunta? Sr. Amadeu Rossell teniu
la paraula.

Donat que abans d’aquesta reunió Govern no
donava cap informació a aquest grup parlamentari
sobre l’abast d’aquestes negociacions amb Brussel·les,
i donada que la informació que el cap de Govern ens
va donar en la breu reunió del dilluns 10 de maig era
inconcreta en aquestes qüestions, demanem a
Govern que respongui públicament quin és l’abast
concret i detallat de l’acord o acords que Govern
està negociant amb Brussel·les en relació a l’euro
més enllà del fet de poder encunyar euros i de
considerar l’euro com a moneda oficial d’Andorra.

El Sr. Amadeu Rossell:
Ha calculat Govern si aquesta obra tindrà sobrecost?
El Sr. síndic general:
Sr. ministre teniu la paraula.
Sr. Gerard Bàrcia:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
Aquesta obra pot tenir el sobrecost que hi ha previst
amb la majoria de les obres que és d’un 20 %. Avui
per avui no es dóna la circumstància; si es donés
s’hauria de debatre el per què d’aquest sobrecost,
però en principi avui no.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
Respon pel Govern el Sr. cap de Govern. Teniu la
paraula.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. cap de Govern:
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. ministre.

En primer lloc voldria fer-li al Sr. conseller una
precisió. El Govern no ha informat per la premsa que
una delegació del Govern ha anat a Brussel·les per
establir uns acords entre Andorra i la Unió Europea
en matèria monetària que permetria encunyar euros
andorrans -i estic llegint la pregunta.

Alguna altra repregunta?
Passem, doncs, a la pregunta número 3.

3. Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi
Nomen Calvet, president del Grup
Parlamentari Andorra pel Canvi, per
escrit de data 19 de maig del 2010,
relativa a l’abast concret i detallat de
l’acord/acords
que
Govern
està
negociant amb Brussel·les en relació a
l’Euro, més enllà del fet de poder
encunyar Euros i de considerar l’Euro
com a moneda oficial d’Andorra.

El que vaig fer és anunciar que el dimarts 4 de maig
es reiniciaven les negociacions que estaven
encallades des del mes de febrer del 2009 en el marc
d’un procés de negociació d’un acord monetari que
s’havia iniciat el 28 d’octubre del 2004... 28
d’octubre del 2004. Mentrestant, vostè Sr. Nomen,
declarava el dimecres dia 5 que ho considerava una
qüestió intranscendent.
Posteriorment en la reunió -a la qual fa referència
també en la pregunta que vàrem mantenir el dilluns
10 de maig vaig, efectivament, informar-los al meu
entendre de manera prou concreta de la
transcendència de les qüestions que es derivaven
d’aquesta negociació en curs i també de l’enorme
dificultat que suposaria per Andorra haver d’assumir
la transposició d’algunes directives comunitàries.
Tant és així que el dijous 13 vaig comentar al
president de la Comissió Legislativa Permanent de

Fou registrada amb el número 550 i s’ha publicat en
el Butlletí número 27/2010 del 19 de maig.
Exposa la pregunta el Sr. Eusebi Nomen Calvet.
Teniu la paraula.
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d’estructura es podran establir lliurement a Andorra,
i no cal que comenti com pot acabar aquesta
història.
Andorra haurà d’obrir un mecanisme d’intercanvi
d’informació amb institucions de control financer
europeus.

No cal dir que aquesta exposició és impossible de fer
en l’estret marge de temps que el Reglament del
Consell General assenyala per a la substanciació
d’una pregunta al Govern.

Tercer punt, i poder el més complicat de tots. Amb
aquests acords que vostès han estat negociant o que
estan continuant negociant a Brussel·les s’obre el
camí vers l’intercanvi automàtic de dades fiscals. No
tan sols sota demanda com fins ara s’ha disposat sinó
d’intercanvi automàtic de dades.

I finalment avui ha sabut que la compareixença del
Govern ha estat admesa i serà el dia 15 de juny i,
estic convençut que en aquell marc podrem exposar
la situació i respondre de manera concreta i precisa a
totes les preguntes i demandes d’aclariment... o
peticions d’aclariment que se’ns vulguin formular.

Li recordo al cap de Govern, que es va comprometre
davant d’aquesta Sala, que tan sols negociaria amb
Europa acords d’intercanvi de dades sota demanda.

Gràcies Sr. síndic.

Ara Govern està fent unes negociacions amb
Brussel·les que poden... i dic bé “poden” depèn com
es gestioni la qüestió, obrir l’intercanvi automàtic de
dades fiscals i per tant no estan respectant els seus
compromisos davant del Consell General.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Sr. Nomen teniu la paraula per la rèplica.

Aquests acords que estan negociant amb Brussel·les
són tractats que entren dins del que es disposa a
l’article 64.1 de la Constitució i, per tant
necessitaran ser ratificats en seu parlamentària.

El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
Efectivament vam declarar que la qüestió d’encunyar
euros era una qüestió intranscendent i el que ens
preocupava era el que hi havia a darrera d’aquesta
qüestió tema que, efectivament, vam comentar i en
el qual vostè ens va exposar una sèrie de qüestions el
10 de maig i nosaltres vam preguntar d’altres.

El cap de Govern i el ministre d’Exteriors, avui ens
confirmen una compareixença davant de la Comissió
d’Exteriors pel dia 15 de juny, compareixença que
hagués hagut de tenir lloc l’estiu passat ja que vostès
eren
plenament
conscients
que
aquestes
negociacions estaven obertes a Brussel·les. Sempre
s’agraeix una compareixença però aquesta arriba una
mica tard.

Si ens centrem en aquest detall veig que no ens
contesta la pregunta, però en tot cas permeti’m
avançar amb el que crec que passa a darrera de tota
aquesta qüestió. Negociar una unió monetària
implica bàsicament acceptar un seguit de directives i
altres obligacions que regulen l’activitat financera
del país i, en concret estableix, al nostre entendre,
les obligacions següents.

Avui, Andorra pel Canvi hem de passar un missatge
molt clar: en matèria d’unió monetària els hi
preguem que no facin el mateix que han vingut fent
fins ara. Els demanem, si us plau, que no vagin fora a
signar tractats que necessitaran la ratificació d’aquest
Consell sense tenir el consens previ d’aquesta Sala.
Aquests moments la situació de l’euro és delicada;
en aquests moments Brussel·les està revisant els seus
acords amb fiscalitat de l’estalvi i molts altres
aspectes fiscals; en aquests moments Europa està
revisant massa coses i ningú sap com pot acabar. Ara
no sembla el millor moment per entrar l’euro ni és el
moment d’obrir l’intercanvi automàtic de dades
fiscals, ni és el moment de comprometre’s a complir
coses que encara ni sabem quines seran.

Primer, Andorra hauria de permetre el lliure
establiment de sucursals de bancs europeus. Si a això
hi sumem el fet que la setmana passada reformistes i
socialdemòcrates vam votar favorablement que les
dades relatives a supervisions bancàries en base
consolidada s’utilitzin per qüestions fiscals, el resultat
final és que difícilment un banc europeu invertirà a
Andorra creant un banc. El que sí que faran molts
serà obrir una sucursal bancària de forma que no
hauran de complir amb totes les inversions i
obligacions que comporta establir un banc a
Andorra, simplement obriran una sucursal. Aquest
fet farà que la banca andorrana, ella sigui obligada a
finançar el deute públic i obligar de complir amb
molts altres requisits no podrà competir amb les
sucursals de grans bancs europeus que sense despeses

Nosaltres no volem per Andorra...
El Sr. síndic general:
Sr. Nomen vulgueu concloure, si us plau.
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escoltat i informat als grups parlamentaris i haurem
exposat la nostra posició que no és pas la de signar ni
l’ha d’assumir aquestes directives comunitàries, per
tant, tremendisme absolutament gratuït i inútil, si ho
puc dir així, perquè tots aquests mals i tots aquests
apocalipsis que s’anuncien no semblen que hagin de
passar.

Perfecte! Per concloure, breument, tres frases.
Nosaltres no volem per Andorra l’Espanya del PSOE
en la qual vostè sempre s’emmiralla, nosaltres
defensem la identitat de l’Andorra dels seus factors.
Segona frase, no volem per l’intercanvi automàtic
d’informació fiscal... no volem un intercanvi
automàtic d’informació fiscal amb Europa; no volem
ser una sucursal fiscal europea.

Aquí el que sí passa és que mentre es vol fer
tremendisme alarmista per fer titulats nosaltres anem
treballant i, entre altres coses anem treballant ben
conscients de quina és la situació de la banca
andorrana que nosaltres defensem amb el nostre
treball pacient i constant i que altres sembla que
volent fer mèrits per ajudar-la estan contribuint a
situar-la en el “disparadero” fent publicitats
alarmistes de les quals el país i la banca se n’estarien.

I finalment, no volem una Andorra plena de
sucursals bancàries desenteses de les necessitats i
realitat del nostre país; no volem un sector financer
que sigui una sucursal de la gran banca europea.
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.

El Sr. síndic general:

Per la dúplica Sr. cap de Govern teniu la paraula.

Gràcies Sr. cap de Govern

El Sr. cap de Govern:

Passem a l’apartat de les repreguntes. Alguna
repregunta?

Gràcies Sr. síndic.

Sr. Nomen. Teniu la paraula.

En primer lloc, per mostrar la meva perplexitat
perquè és sabut que sempre el Sr. Nomen ens
il·lustra amb els seus amplis coneixements i ens fa
empetitir amb la nostra àmplia ignorància i avui la
primera vegada he pensat que és una equivocació
però he vist que hi tornava, però és clar, arribar a
confondre en una intervenció com aquesta una unió
monetària amb un acord monetari em sembla
sincerament preocupant.

El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
Òbviament s’està treballant amb un acord monetari
de relació amb la unió monetària, per tant no cal que
s’impressioni tant per aquestes qüestions.
Després el tema... Jo trobo molt bé que vostè vulgui
qualificar tot el que estem dient de tremendisme,
alarmisme i vulgui entrar en qualsevol tipus de
desacreditació personal però, miri, a mi el que
m’interessa de veritat és el seu compromís o no
compromís. Pot vostè garantir o no pot vostè
garantir davant d’aquesta Sala que vostè està
negociant o que no està negociant algun tipus
d’acord que permeti: primer, el lliure establiment de
sucursals de bancs europeus a Andorra i l’intercanvi
automàtic de dades fiscals?

El que Andorra està negociant és un acord monetari
no una unió monetària.
En tot cas, el que sí lamento a part d’aquesta precisió
és el renaixement d’aquest tremendisme alarmista el
qual semblava que s’havia apaivagat com l’altre dia
es va comentar diverses intervencions en aquest
Consell General.
He dit... És clar, bé, jo m’he girat per veure al
Sr. conseller, com és el seu perfecte dret, llegir una
intervenció que ja tenia preparada però, és clar, està
en contradicció amb el que jo li he contestat. I jo li
he contestat, que ja els havia a ells i ho he dit
públicament i ho he tornat a dir aquí que hi hauria
una enorme dificultat perquè Andorra hagués
d’assumir la transposició d’algunes directives
comunitàries.

Si vostè en aquesta Sala es compromet a què de cap
manera acceptarà el lliure establiment de sucursals
bancàries i d’intercanvi automàtic de dades,
nosaltres ens quedem més que tranquils.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Aquí pel modo gros ja se’ns ha dit el que passarà...
l’escenari de la catàstrofe que passarà. Perquè passi
aquest escenari de la catàstrofe, primer, haurem
passat per una Comissió de Política Exterior, haurem

Gràcies Sr. Nomen.
Sr. cap de Govern teniu la paraula.
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El Sr. cap de Govern:

El Sr. Jaume Serra:

Miri, Sr. Nomen, jo com he dit he contestat la
pregunta de totes aquestes qüestions em
comprometré davant de la Comissió de Política
Exterior després d’haver explicat el conjunt del
problema que no es pot exposar amb la seriositat que
el país i la ciutadania en reclamaria i també el sector
bancari en aquest joc de preguntes i respostes al qual
vostè ens voldria acostumar i en el qual no entraré
avui.

Sí, per una repregunta.
Perdoni Sr. síndic, però he fet una miqueta la
“paradinya” abans de fer la pregunta per a veure si
des de la bancada del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata es feia i, en veure que no la feien
ells doncs, jo he fallat, ha estat en l’últim segon i li
demano disculpes.
Sr. cap de Govern, com a màxim responsable de
l’Administració em permetrà que li faci la pregunta
següent: vostè pensa que una hipotètica demanda, jo
diria que hipotètica i rocambolesca -ja li poso el títoldemanda d’informació de dades fiscals de caràcter
administratiu amb l’ordenament jurídic actual que
tenim es podria fer en base a un inexistent acord de
supervisió en base consolidada?

Gràcies.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Sr. Nomen teniu la paraula.

Gràcies Sr. cap de Govern.
El Sr. Eusebi Nomen:
El Sr. síndic general:

Doncs miri, malauradament he de dir que tenim una
visió molt diferent. Jo em pensava que estàvem al
Consell General, em pensava que el Consell General
era el lloc on, amb el màxim respecte vers la
ciutadania andorrana, on es podrien fer aquests tipus
de debat, però el que veig és que vostè no em
contesta la pregunta.

Gràcies Sr. Serra.
Sr. cap de Govern teniu la paraula.
El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.

És així o es pot comprometre a la pregunta que li he
fet?

Miri, jo li hauria de contestar: no, jo crec que no es
podria fer, però com que la contrapart pot preguntar
el que vulgui, m’agradaria que en l’hipotètic i
rocambolesc cas de què això es preguntés
evidentment el Govern no contestaria, i no
contestaríem en perfecte criteri d’aplicació de les
normes vigents en el moment on arribés aquesta
hipotètica i rocambolesca petició.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Sr. cap de Govern teniu la paraula.
El Sr. cap de Govern:
Una altra vegada em permeto, respectuosament, de
constatar una flagrant contradicció del Sr. conseller.

El Sr. síndic general:

Aquí venim a contestar preguntes, no a fer debats. El
debat el farem a la comissió legislativa i si convé,
doncs, farem un debat de política general sobre
política europea -no tenim per part de Govern cap
inconvenient si així ho volen els grups
parlamentaris-, però, nosaltres contestem a
preguntes i no aprofitem les preguntes per fer debats.

Alguna altra pregunta?

Gràcies Sr. cap de Govern.
Sr. Joan Gabriel teniu la paraula.
El Sr. Joan Gabriel:
Sí, gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. cap de Govern.

Dins de l’acord monetari en l’encunyació Andorra
estaria en disposició de poder formar part del que
s’entén dintre de la zona euro, dins de la zona
europea, de disposar del passaport comunitari
europeu pels temes financers, Sr. cap de Govern?

Alguna altra pregunta?

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Passem... Sí, Sr. Serra teniu la paraula. Per una
repregunta suposo?
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El Sr. síndic general:

El Sr. Joan Gabriel:

Gràcies Sr. Gabriel.

Gràcies Sr. síndic.

Sr. cap de Govern teniu la paraula.

El Sr. conseller é el primer del Grup Parlamentari
Reformista i té tot el dret perquè la Llei l’empara de
fer preguntes al Govern i per això estem aquí.

El Sr. cap de Govern:

Si Govern no pot respondre i no sap respondre,
simplement ho observem i tampoc faré repreguntes,
simplement constato que Govern no vol respondre.

Gràcies Sr. síndic.
Miri, dividiré la resposta en dues parts.
La primera, li he de dir el mateix que li he dit al
conseller Sr. Nomen. A mi m’agradaria sincerament
que això ho poguéssim discutir amb tots els dossiers
sobre la taula i, per tant, en el marc d’una sessió que
no seria la de preguntes.

Gràcies Sr. síndic i lamento no fer pregunta.
El Sr. síndic general:
Demanaria que els consellers respectessin el
Reglament del Consell.

Però, la segona part de la resposta que li faig és que
el nivell de situació avui, com que jo entenc que
s’haurien d’assumir per poder arribar al passaport
comunitari que vostè diu s’haurien d’assumir unes
directives comunitàries que jo crec que Andorra no
està en disposició d’assumir, per tant, jo crec que no
podríem arribar al que vostè em diu salvat el cas que
ens transposéssim tot el cabal comunitari que
comporten unes directives amb risc important per
l’estabilitat actual del nostre mercat financer.

Sr. Joan Gabriel demanaria que esperéssiu la paraula
i us la donaré cada vegada que la demaneu, però no
em talleu si us plau!
Lamento el que està passant però m’agradaria que es
seguís el Reglament quan es demana la paraula per
fer una repregunta, demano que es faci una
repregunta. Si Govern no la contesta té el seu dret
de no contestar-la com el conseller té el dret a posarla. Em sembla que no l’he tallat quan ha posat la
pregunta; considero que la pregunta que ha posat
entrava dins de la pregunta inicial i demano que es
mantinguin les formes al llarg del debat.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.

Sr. cap de Govern.

Sr. Joan Gabriel teniu la paraula.

El Sr. cap de Govern:

El Sr. Joan Gabriel:

El Sr. síndic general:

Únicament per reiterar el meu respecte més absolut
als consellers generals i al seu dret a preguntar, tant
és així que la transcripció demostrarà que en la
segona part de la contesta, que sembla que ha
molestat al president del Grup Parlamentari
Reformista, jo he dit que el Govern no estava en
disposició de contestar, no he dit que no volgués
contestar. A partir d’aquí no tinc res més a dir.

Sr. cap de Govern teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. cap de Govern:

El Sr. síndic general:

Bé, jo repeteixo el que he dit a les anteriors
preguntes.

Alguna repregunta més?

Si ho entenc bé, Sr. cap de Govern, entenc que si
s’acceptés el cabdal necessari, doncs, per assolir el
conveni això seria condició suficient per tenir aquest
passaport comunitari independentment de què
Andorra no formés part d’aquest espai europeu?

Passem a la pregunta número 4.

A mi em sembla que el Sr. conseller vol que fem aquí
un debat i no estic en disposició de fer-lo.

4. Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi
Nomen Calvet, president del Grup
Parlamentari Andorra pel Canvi, per
escrit de data 19 de maig del 2010,
relativa al règim sancionador de la Llei
de comptabilitat.

El Sr. síndic general:
Sí, Sr. Joan Gabriel.
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s’hi va fer referència en cap moment durant el
contingut de la roda de premsa ni fa part del tríptic
informatiu que s’ha editat aquests dies.

Exposa la pregunta el Sr. Eusebi Nomen Calvet.
Teniu la paraula.

Fets aquests aclariments, les disposicions legals
referent a les dues afirmacions o a la part de les dues
afirmacions que responen a la realitat i que fan
referència a l’obligatorietat, a la prioritat i al tracte
successiu dels actes del Registre de societats, aquests
es troben estipulats en els articles 4, 5 i 6 del
Reglament de societats i passo a llegir-los literalment
-són articles curts.

El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
Pels mitjans de premsa ens assabentem que el
Sr. ministre d’Economia va fer una roda de premsa
aquest dimarts, 18 de maig, en el que sembla ser que
va manifestar el següent: que les empreses
andorranes no podran inscriure els comptes de
l’exercici comptable 2010, al registre de dipòsit de
comptes si prèviament no s’hi han dipositat els
comptes anuals del 2009 i que aquests s’han de
dipositar com a màxim dins del mes següent
d’aprovar-los en formular-los.

L’article 4, parla de l’obligatorietat i diu que: “En la
inscripció en el Registre de societats mercantil dels actes
que estableix la Llei aquest Reglament té caràcter
obligatori tret dels casos en què es disposi el contrari. A
l’article 45 d’aquest Reglament s’estableix la inscripció
del dipòsit de comptes anuals”.
L’article 5 del Reglament és l’article que es titula:
“Prioritat. Quan s’hagin d’inscriure actes que facin
referència a altres actes susceptibles d’inscripció al
Registre de societats mercantils és un requisit
imprescindible la inscripció prèvia d’aquests darrers”. El
punt primer i el punt segon: “Els actes amb data igual
o anterior a altres actes ja inscrits, no es poden inscriure
quan continguin acords contraris o incompatibles amb
actes ja inscrits”.

Segon, que les empreses que no hagi dipositat els
comptes 2009 al registre de dipòsits de comptes no
podran realitzar cap tipus de tràmit davant del
Registre de societats.
I tercer, que les empreses que no hagin dipositat els
comptes 2009 al Registre de dipòsit de comptes no
podran treballar per a l’Administració.
Pot Govern explicar sobre quines disposicions legals
es fonamenta per comunicar oficialment a totes les
empreses del país que el Govern emprendrà aquestes
mesures que limiten els drets dels ciutadans?

I l’article 6: “Tracte successiu. la persona encarregada
del Registre no pot inscriure cap assentament referent a
societats anònimes o de responsabilitat limitada que
tinguin pendents de fer inscripcions obligatòries fins que
regularitzin la seva situació registral”.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.

El Sr. síndic general:

Respon pel Govern el Sr. Pere López. Teniu la
paraula.

Gràcies Sr. ministre.
Per la rèplica Sr. Nomen teniu la paraula.

El Sr. Pere López:

El Sr. Eusebi Nomen:

Sí, gràcies Sr. síndic.

Entenc, doncs, que Govern ha basat la seva
manifestació de què les empreses andorranes no
podran inscriure els comptes de l’exercici comptable
2009 al Registre de dipòsit de comptes si prèviament
no s’hi han dipositat els comptes anuals del 2009
sota la base dels articles 4, 5 i 6 del Reglament.

Prèviament a la indicació de les diferents
disposicions legals és obligatori matisar algunes de les
afirmacions que es contenen en la seva pregunta,
almenys les qüestions més rellevants.
Amb la segona de les seves afirmacions, és un matís
però és un matis prou important que si convé, doncs,
podem exposar més abastament posteriorment, no es
va dir en cap cas que no es podrà efectuar cap tipus
de tràmit davant del registre de societats, el que es
va dir és que no serà possible inscriure cap altre acte
en el Registre de societats.

Doncs, tenim un problema... tenim un problema
important. Recordem que l’article 43 del Projecte...
perdó, de la nova Llei de la comptabilitat estableix
clarament les sancions per les obligacions de dipòsit,
i Govern és plenament conscient de la diferència
entre les disposicions de l’article 6 del Reglament
que el Sr. ministre ens ha llegit en aquests moments i
el nou article 43.2 de la modificació de la Llei. És

Posteriorment, en referència a la tercera afirmació,
es tracta d’una qüestió que com és obvi, doncs, no
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que el 43.2 s’ocupa d’una qüestió i el 6 se n’ocupa
d’una altra.
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2010 i, per tant, no és aplicable pels comptes del
2009. Ara Govern anuncia que no es permetrà que
es dipositin els comptes del ...
El Sr. síndic general:
Sr. Nomen se li ha esgotat el temps.

Hem de constatar un fet èticament reprobable i
tècnicament inacceptable que es resumeix en els
següents passos absolutament tècnics que és el
següent: Govern volia que existís una sanció
accessòria consistent en què si una empresa no
diposita els comptes aleshores s’aplica una sanció
accessòria. Aquesta sanció és que aquesta empresa
no se li admetrien altres sol·licituds -i compte amb la
paraula- “sol·licituds” al Registre. Això és el que el
Govern volia aconseguir.

El Sr. Eusebi Nomen:
És l’última frase, si em permet acabar Sr. síndic, és
l’última frase...
Ara Govern anuncia que no permetrà que es
dipositin els comptes 2010 si no s’han dipositat els
del 2009 com si l’article 43 fos aplicable per aquests
comptes de l’any 2009 i no ho és.
Gràcies Sr. síndic.

Amb aquesta finalitat, i Govern és plenament
conscient, que per poder aplicar aquesta sanció
necessitava modificar la Llei, ja que la normativa
existent, la normativa existent avui en dia no
contemplava pas aquesta possibilitat. De fet, Govern
és conscient que les disposicions de l’article 6 del
Reglament no permeten aplicar aquesta sanció, ja
que l’article 6 és relatiu al tracte successiu i, per tant,
és relatiu a les inscripcions obligatòries -concepte
fonamental-, inscripcions obligatòries... de què? del
llibre d’inscripcions que està dins del Registre de
societats i no els dipòsits -que és un altre concepteen el llibre de dipòsits. En el Registre de societats hi
han dos llibres: el llibre d’inscripcions i el llibre de
dipòsits; consell i per això calia aquesta nova
normativa, una relativa als dipòsits i per això es va
fer l’article 43.

El Sr. síndic general:
Sr. cap de Govern...
Sr. Pere López, perdó, teniu la paraula per la dúplica.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, vostè ho ha dit a l’inici de la meva intervenció en
relació a la seva pregunta hi havia una de les
afirmacions que vostè deia que no es corresponien a
la realitat, a la realitat del que es va dir, que es deia
que no es podria realitzar cap tipus de tràmit davant
del Registre de societats. Aquest és l’element
essencial que diferencia les previsions de l’article 6
del Reglament aplicable des de l’entrada en vigor del
Reglament de les previsions de l’article 43.2 que
evidentment, com es va disposar per aquest Consell
General, no seran aplicables per l’exercici comptable
del 2009, serà aplicable a partir dels exercicis
comptables que comencin a partir de l’1 de gener del
2010.

El Consell General va acceptar la sanció accessòria
que el Govern demanava aplicar i consistent en què
si una empresa no dipostiava els seus comptes,
aleshores reobria una sanció econòmica...
El Sr. síndic general:

L’article 6 diu que no es podran fer inscripcions
obligatòries fins que es regularitzi la situació registral.
L’article 43.2 de la Llei de modificació de la Llei de
comptabilitat dels empresaris diu que no dipositar els
comptes causarà la inadmissibilitat de qualsevol
sol·licitud adreçada a aquest servei; per tant, és
evident que no estem parlant del mateix, és a dir, la
no inscripció d’actes al registre comporta una sèrie
d’efectes però sí que hi ha una sèrie de sol·licituds
que es poden adreçar, es poden emetre certificats, es
poden emetre altres tipus de sol·licituds al registre de
societats que seran contestats mentre que a partir de
l’exercici comptable que començarà a partir de l’1 de
gener del 2010, si és el cas, s’aplicaria una sanció que
comportaria la inadmissibilitat de qualsevol

Sr. Nomen, voleu concloure si us plau?
El Sr. Eusebi Nomen:
... I accessòriament no se li permetria fer altres
sol·licituds al Registre de societats fins que no
complís amb les seves obligacions, i aquesta sanció
queda recollida a l’article 43 de la nova Llei
modificada de comptabilitat.
Totes les forces públiques... polítiques, perdó,
d’aquest Consell vam acceptar de forma
consensuada i per unanimitat que les disposicions de
l’article 43.2 no prendrien efecte fins els comptes de
l’exercici comptable que comença l’1 de gener del
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sol·licitud que s’adrecés a aquest servei, per tant,
estem parlant que d’alguna manera la Llei de
comptabilitat va una mica més enllà de les previsions
que hi havia en el Reglament de societats.

obligatòries, és a dir, aquelles relatives, aquelles que
es fan constància en el llibre d’inscripcions tal com
s’estableix en la secció primera del Registre?... del
Reglament, perdó.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. ministre.

Sr. ministre teniu la paraula.

Passem a l’apartat de repreguntes.
Alguna repregunta?

El Sr. Pere López:

Sr. Nomen teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.
Bé, en aquest cas no estaria d’acord del que vostè
manifesta perquè l’article 4 és un dels tres articles
que he llegit. Parla del que són les inscripcions
obligatòries que són totes aquelles inscripcions que
es disposen amb la Llei o amb el Reglament i l’article
45 parla de la inscripció del dipòsit de comptes
anuals.

El Sr. Eusebi Nomen:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Li agrairé la seva paciència en aquesta qüestió
perquè es fonamental poder aclarir aquestes
qüestions i, per tant, crec que serà necessari un
seguit llarg de repreguntes.

Gràcies Sr. síndic.

En primer lloc li demano al Govern si és cert o no és
cert que una cosa és el llibre, tal com es diu en el
Reglament, el llibre d’inscripcions i per altre costat el
llibre de dipòsits, i que una cosa és l’article 6 que
regula les inscripcions obligatòries en el llibre
d’inscripcions i una altra cosa és l’article 43 que té
que veure amb els dipòsits de comptes.

El Sr. síndic general:
Alguna altra pregunta?
Sr. Nomen.
El Sr. Eusebi Nomen:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
Veig que tenim un problema amb el concepte de
dipositar comptes i el d’inscriure -i el de fer
inscripcions.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
Sr. ministre teniu la paraula.

En tot cas, hi ha una cosa que és òbvia, si el dipòsit
de comptes fos una inscripció, pot explicar Govern
per què calia fer l’article 43.2 ja que la qüestió ja
quedava resolta en l’article 6 del Reglament i ja que
l’article 6 diu exactament el mateix, pràcticament el
mateix que diu l’article 43 però en el cas de l’article
6 és relatiu a les inscripcions obligatòries mentre que
el 43 és relatiu al dipòsit?

El Sr. Pere López:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Sí, això que vostè diu és cert, tan cert com el que diu
l’article 45 que és que els dipòsits de comptes s’han
d’inscriure i, per tant, provoquen un assentament
dins del Registre de societats.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Sr. Nomen, la Llei aquesta va estar aprovada pel
Consell i la pregunta que demana a Govern sobre
quines disposicions legals es fonamenta per
comunicar oficialment, etc, etc...

Gràcies Sr. ministre.
Sr. Nomen teniu la paraula.

Les preguntes anteriors les he acceptat tenint en
compte que feia esment d’articles concrets i aplicació
d’elements concrets. La pregunta que esteu posant jo
crec que ens l’hauríeu de posar a nosaltres perquè és
el Consell el que va aprovar l’article... la Llei.

El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
Per tant, està d’acord o no està d’acord Govern que
l’article 6 és tan sols relatiu a les inscripcions
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El Sr. Pere López:

Doncs, si el Sr. ministre vol provar de contestar però
és que entenc que és una pregunta que no toca al
Govern.

Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, jo crec que ha quedat ben clar quan vostè m’ha
demanat quines eren les disposicions legals que li he
contestat els tres articles del Reglament de societats
en el que s’emparava les argumentacions de per què
el Govern ha fet aquest tríptic informatiu? i, per
tant, queda ben clar no és en relació... i no entenc la
seva pregunta però, en tot cas, li contesto: no és en
relació, evidentment, a l’aplicació de l’article 43.2 de
la nova Llei de modificació de la Llei de la
comptabilitat dels empresaris.

Sr. Nomen.
El Sr. Eusebi Nomen:
Sr. síndic
Per a mi està molt clar que les disposicions de
l’article 43 són ben diferents de l’article 6, això és
ben clar sinó no hagués fet falta aquesta Llei. Per
tant, si ho estic preguntant és precisament dins del
marc de la pregunta que he fet, sobre quin marc
legal. Si el Sr. ministre m’està contestant... m’està
contestant que ell entén que la qüestió de no
acceptar el dipòsit dels comptes del 2010 és sobre la
base del que diu l’article 6 del Reglament, jo li estic
fent la pregunta ja que entenem des de la nostra
posició que res té a veure el que es disposa a l’article
6 amb el que m’està contestant el Sr. ministre i, per
tant, la faig des de l’absolut convenciment que és un
una pregunta pertinent.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Sr. Nomen.
El Sr. Eusebi Nomen:
Perdó. Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Sr. Nomen.

Sr. síndic, a la vista de les respostes que hem rebut
del Govern hem de constatar que no hi ha marc
legal per l’afirmació que ha fet el Sr. ministre
conforme les empreses no podran dipositar els
comptes de l’any 2010 si no s’han dipositat abans de
l’any 2009. Per tant, entenem que és una qüestió
d’una arbitrarietat que està fent el Govern per la
seva part.

El Sr. Eusebi Nomen:

Està el Sr. ministre d’acord, o no, amb aquesta
afirmació?

El Sr. síndic general:
Sr. ministre teniu resposta o no?
Doncs, queda contestada la pregunta.
Alguna altra repregunta?

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
Em preocupa molt que el Sr. ministre no tingui
resposta perquè aleshores vol dir que no té fonament
per l’afirmació que ha fet. En tot cas, li faré una altra
pregunta: és cert o no és cert que la normativa legal
que permetria aplicar la sanció que els comptes
2009... perdó, els comptes 2010 no es poden
presentar si no es poden dipositar si no s’ha fet abans
el dipòsit pels comptes 2009 és l’article 43.2 el qual
no és aplicable degut a la disposició que es va
acordar per unanimitat en aquesta Sala en el darrer
moment.

El Sr. síndic general:
Sr. ministre teniu la paraula.
El Sr. Pere López:
Sr. Nomen, evidentment no podem estar d’acord i
em sembla que el joc que vostè tracta és difícil
d’entendre’l. Ja he referit tres articles d’un reglament
que entenc que és un marc legal que desplega les
previsions de la Llei de societats i, per tant, em
sembla que queda ben clar en base a quines
disposicions l’article de l’obligatorietat, prioritat i
tracte successiu a les inscripcions al registre de
societats queda ben clar quines són les disposicions
legals que vostè havia de conèixer ja fa algun temps
perquè estan aprovades des de l’any 2008.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
Sr. ministre teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.
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mesures d’aquesta Llei, les sancions per no
presentació dels comptes no serien aplicables als
comptes 2009 i que ara ens trobem amb una
interpretació que no acabem d’entendre com la fa,
que va per sobre d’aquest acord del Consell General i
que, per tant, les manifestacions que ha fet el
Sr. ministre es contradiuen amb els acords d’aquesta
Sala?

Gràcies Sr. ministre.
Alguna altra repregunta?
Sra. Conxita Mora teniu la paraula.
La Sra. Conxita Mora:
Sí, gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Més enllà de la legalitat d’aquests articles i al que es
poden acollir a mi m’agradaria i suposo que a moltes
de les persones que ens estan escoltant també, que
em deixés clares dues coses: la voluntat del Govern
en aquest sentit, que si no s’han presentat els
comptes del 2009 no s’acceptaran els del 2010?

El Sr. síndic general:
La pregunta surt completament de la pregunta inicial
i, doncs, ho sento però no hi ha contestació.
Sí, Sr. Nomen?

Aquesta és la meva pregunta.
El Sr. Eusebi Nomen:
El Sr. síndic general:
Sr. ministre teniu la paraula.

Sr. síndic, permeti’m que no pugui compartir la seva
opinió amb tots els respectes...

El Sr. Pere López:

El Sr. síndic general:

Sí, gràcies Sr. síndic.

No li demano si la comparteix o no. La pregunta que
ha fet fa referència a una sessió de Consell anterior i
la pregunta formulada va sobre quines disposicions
legals actualment no s’està aportant res més al debat
al llarg d’una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit
repreguntes que hi han hagut.

Sra. Mora, no és la voluntat del Govern, és el qu3e
disposa el Reglament de societats que desplega la
Llei de societats que parla de què no es pot inscriure
cap acte obligatori si prèviament no s’han inscrit els
actes obligatoris previs i, per tant, evidentment no hi
ha cap voluntat del Govern en cap sentit, sinó que hi
ha una sèrie de disposicions, algunes que són
d’aplicació des de l’any 2008 i algunes que aplicaran
a partir de l’exercici comptable que comença l’1 de
gener del 2010 i no hi ha cap voluntat del Govern.
El Govern ha d’aplicar i jo crec que és l’obligació que
tothom pot entendre allò que disposen les lleis i els
reglaments que estan aprovats i publicats al Butlletí
Oficial.

Doncs, si té alguna altra repregunta que estigui amb
lligam directe amb la fonamentació aquesta, si no...
Sr. Nomen teniu la paraula.
El Sr. Eusebi Nomen:
Donat que la pregunta és textualment, pot el Govern
explicar sobre quines disposicions legals es
fonamenta per comunicar oficialment a totes les
empreses del país que el Govern emprendrà aquestes
mesures que limiten els drets dels ciutadans?

Gràcies Sr. síndic.

És Govern conscient que està invocant uns articles
d’un reglament que es contradiuen amb els articles
d’una llei que va ser consensuada per tota aquesta
Sala fa uns pocs dies?

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Sr. Nomen teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

A la vista de les respostes que hem escoltat crec que
per les qüestions tècniques hi ha una qüestió
política... una pregunta política que necessito que el
Govern respongui i és la següent: és Govern
conscient que aquesta Sala i en el darrer minut els
tres grups parlamentaris vam consensuar que les

La pregunta continua sent la mateixa i està fora del
tema central, doncs, no hi ha resposta a la pregunta.
Passem al punt següent: pregunta número 5...
Perdó... Sí, Sra. Conxita Mora teniu la paraula.
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La Sra. Conxita Mora:
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Sr. Daniel Armengol teniu la paraula.

Sí, gràcies Sr. síndic.
És que a la primera part hi havia una segona que
després s’ha traslladat.

El Sr. Daniel Armengol:

Jo crec que sí que entra dins del tema de la pregunta.
La primera era, doncs, si era real el que
interpretàvem i ha contestat el Sr. ministre que era
en base a uns articles i que ja hi ha hagut suficient
discussió, crec jo.

Només amb ànims de tranquil·litzar una mica a la
gent que ens escolta i d’evitar titulars innecessaris, al
meu entendre, que passaria Sr. ministre si una
empresa al gener del 2011 presentés els comptes del
2009 i al febrer del 2011 presentés els comptes del
2010?

Sí, gràcies Sr. síndic.

La segona és referent al règim sancionador, que crec
que està dins de la pregunta. A què s’han d’acollir els
ciutadans que no hagin pogut presentar la
comptabilitat 2009 i que no se’ls hi accepti la del
2010? Quin serà el règim sancionador que se’ls hi
aplicarà? el que es va aprovar a la Llei, o se’ls
sancionarà també per no haver presentat la
comptabilitat del 2009?

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Armengol.
Sr. ministre teniu la paraula.
El Sr. Pere López:

El Sr. síndic general:

Miri Sr. Armengol, les empreses saben que estan
obligades a presentar... a formular els seus comptes
legalment fins un termini de sis mesos en què acaba
el seu exercici comptable i que un cop formulats
aquests comptes tenen un mes addicional per tal
d’inscriure’s al Registre de societats però,
evidentment, arribat el cas perquè aquests comptes
estaven formulats fora de termini o perquè s’han
lliurat posteriorment, doncs, evidentment com que
no hi ha règim sancionador no hi hauria cap mena
d’actuació.

Gràcies Sra. Mora.
Sr. ministre.
El Sr. Pere López:
Bé, jo entenc que la pregunta igualment escapa al
que es demanava, però en tot cas...
El Sr. síndic general:
Permeti que ho decideixi jo.

Estem dient que els comptes s’han d’inscriure, primer
prèviament als del 2009, posteriorment al del 2010 i
jo crec que tots defensem i tots entenem que s’han
de complir els terminis legals que preveu la Llei de
comptabilitat, que l’obligació de portar comptabilitat
neix l’1 de gener del 2009, que per tant com que
moltes empreses tenen un exercici comptable que
finalitza el 31 de desembre el normal és que el facin
durant aquests mesos a venir entre el mes de juny i el
mes de juliol, però si algú ho formula amb
posterioritat pels motius que sigui, doncs, ho podrà
inscriure al Registre de societats.

Li estan demanant quin article se li aplica, és el
fonament de les disposicions... No està demanant
una valoració. Doncs, si us plau, contesti a la
pregunta.
El Sr. Pere López:
Gràcies i perdó Sr. síndic.
La disposició addicional que es va aprovar en la Llei
de modificació parla de què el règim sancionador
previst en aquesta Llei serà d’aplicació a partir de
l’exercici iniciat l’1 de gener del 2010, per tant no
estem parlant de cap règim sancionador, estem
parlant de la impossibilitat d’inscriure actes al
Registre de societats en tant que els actes obligatoris
previs no estiguin escrits. No estem parlant de cap
règim sancionador sinó de les disposicions que
preveu tant la Llei com el Reglament de societats
anònimes i societats limitades.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Alguna altra repregunta?
Passem a la pregunta número 5.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
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5. Pregunta amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Joan
Torres Puig, conseller general del Grup
Parlamentari Reformista, per escrit de
data 11 de maig del 2010, relativa al
tancament obligatori dels comerços els
diumenges a la tarda.
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regular aquell reconeixement de dies festius als
treballadors del comerç.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Per la rèplica Sr. Torres teniu la paraula.

Fou registrada amb el número 488 i s’ha publicat en
el Butlletí número 25/2010 de l’11 de maig.

El Sr. Joan Torres:

Exposa la pregunta el Sr. Joan Torres. Teniu la
paraula.

Gràcies Sr. síndic.
A veure, hem anat -agafaré un titular que hi havia al
Diari-, de la imposició al diàleg.

El Sr. Joan Torres:

Primer, s’imposen uns horaris i agradin o no agradin
s’imposen; després es veu un error, es vol corregir i
en fem una altra imposició, t’agradi o no t’agradi
aquí la tenim, passem de deu a vuit.

Gràcies Sr. síndic.
En diferents mitjans de comunicació del país la
darrera setmana apareixia la notícia on el cap de
Govern afirmava la possibilitat de canvis pel proper
2011 en el tancament obligatori del comerços vuit
diumenges per la tarda.

Tots els sectors estan implicats amb el sector
comercial i estan en contra; fan proposicions
públiques -no sé si han arribat a fer-les de forma
oficial en les taules que el Govern tenia-, fan
proposicions per arribar a un consens en el qual fan
diferents propostes, la manca de diàleg per part del
Govern impera i guanya la imposició, ho deixen en
vuit. Un cop tenim el sistema en marxa el nostre cap
de Govern fa un viatge al Pas de la Casa i
s’il·lumina... Pap! Veu una deducció: “No ens agrada
tal com queda!... l’any que ve ho podríem canviar.
Aquest any farem un experiment, deixarem en vuit i
l’any que ve ja ho tornarem a canviar”. Les taules de
treball, senyors, no han servit per res; fem taules de
treball per consensuar-ho tot, ara ja no serveixen. Els
comerciants, els sindicats, els comuns, la Cambra de
Comerç, tots allà treballant el tema dels horaris, els
imposen uns horaris, sembla que el que diguin ja no
serveix per res, ara no serveixen, ara constituirem
-com acaba de dir el Sr. cap de govern- una comissió
social i econòmica, em sembla... Bé, anirem
constituint organismes i reunions fins que diguin el
que vulguem, no? Déu ser aquesta la fórmula del
Govern, no?: “Muntem una taula... no funciona,
muntem una comissió social i econòmica a veure si
aquesta funciona... fins que diguin el que vulguem”.
Suposo que ho anirem creant fins arribar al punt.

És per aquest motiu que es pregunta el següent:
quina és la motivació que porta el Govern a estudiar
pel proper 2011 la possibilitat d’efectuar canvis en
l’obligació de tancament dels comerços alguns
diumenges a la tarda?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Torres.
Respon pel Govern el Sr. cap de Govern. Teniu la
paraula.
El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.
Doncs, la motivació principal que ha tingut el
Govern a l’hora d’anunciar la revisió del calendari
d’horaris d’obertura i tancament del comerç per a
l’any vinent és la conciliació de la vida laboral amb
la vida familiar.
A partir del moment que sembla existir una voluntat
per part dels empresaris del comerç d’assenyalar un
mínim de deu diumenges a l’any durant els quals els
empleats del sector comercial tinguin reconegut el
dret a tenir festa amb independència dels horaris
d’obertura, sembla adequat revisar el calendari de
l’any vinent i així es farà en el marc de la comissió
pel desenvolupament econòmic i pel treball que
s’instal·larà el mes vinent.

Senyors del Govern, els canvis que ens proposeu...
que proposeu al país, que feu, que desfeu són molt
importants, molt més del que us penseu. Hi ha
l’economia de tot el país en joc, l’economia de
moltes famílies, l’economia de moltes empreses.
Estem perdent la solvència i la serietat del país. Els
turistes estan desorientats, els comerciants estan
desorientats, no saben com anirem. Ara, inclús, es

Aquesta comissió també podrà suggerir, si s’escau, i
proposar la millor via normativa que pugui recollir i
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parla ja d’un altre tema, de tancar a les set de la
tarda... On anirem a parar?

Sessió ordinària del dia 20 de maig del 2010

que no ens pot fer greuge que no ens preocupi
l’economia i no ens preocupi l’actuació de les
empreses.

No es poden canviar totes aquestes coses sense
reflexió. Ara blanc, ara negre... s’ha de consensuar,
s’ha de parlar.

La qüestió dels deu diumenges que vostè diu que si
els grans magatzems... Jo vaig dir i li repeteixo que
nosaltres no serem presoners del lobby dels grans
magatzems; no he canviat d’opinió. Però, la qüestió
dels deu diumenges a mi me l’han dit molts petits
comerciants, Sr. Torres, potser vostè no hi parla però
jo sí i aquests petits comerciants ens han dit que
s’hauria de trobar una solució per aquesta via, i en
aquesta via treballarem que és el que li he contestat
el que a mi m’havia semblat que em preguntava a
l’escoltar la rèplica ja he vist que la pregunta només
estava destinada a poder fer la manifestació política
subsegüent per això és el dret, només faltaria, del
debat polític que s’està introduint en una pregunta.

Ens va anunciar en el seu moment que no seríeu
esclaus dels grans magatzems, que no faríeu la
política dels grans magatzems. Curiosament la
política que veníeu comentant venia dels grans
magatzems i ara resulta que la política dels grans
magatzems ja va bé.
No sabem on anem... Senyors del Govern us heu de
centrar, ja n’hi ha prou!
A veure si el Govern d’una vegada per totes creu en
el país, creu en els comerciants, creu en els
treballadors, els treballadors necessiten conciliació,
necessiten festius, necessiten vacances, necessiten
sanitat. Donem-los-hi tot el que necessiten, però
senyors... tancant les botigues... tancant les botigues
no hi ha feina i sense feina no podem fer tot el que
necessiten els treballadors.

Moltes gràcies, Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.

Per tant, confiem en els empresaris, deixem-los
treballar i donem als treballadors allò que necessiten
que és la conciliació i les vacances, però no obligant
a tancar. Les obligacions no són amigues de ningú.
Els comerços han de viure i els turistes han de poder
venir i sense feina no hi és tot això.

Sr. Joan Torres teniu la paraula.
El Sr. Joan Torres:
Gràcies Sr. síndic.
Gràcies Sr. cap de Govern per respectar-me el dret
polític que diu que tinc amb el debat.

Gràcies Sr. síndic.

Jo li faré una altra repregunta: quina diferència veu
el Govern entre aquest any i l’any vinent, tenint en
compte que hi ha hagut tanta demanda... tanta
demanda amb el canvi aquest dels deu als vuit i dels
vuit a una altre sistema, i ara sembla ser que s’està
estudiant un altre sistema de cara a l’any vinent?

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Torres.
Per la dúplica, Sr. cap de Govern teniu la paraula.
El Sr. cap de Govern:

Quina diferència veu el Govern entre un any i
l’altre? Si és realment el BOPA l’any que ve també
ha de ser BOPA aquest. Veu alguna diferència el
Govern?

Sí, gràcies.
He escoltat amb atenció el meeting sobre una qüestió
que entenia que no estava dins de la pregunta
perquè la pregunta era sobre el que hem de fer, no
sobre el que ja portem parlat moltes vegades.

Gràcies Sr. síndic.

Miri Sr. Torres, primer jo no vaig fer un viatge al Pas
de la Casa, jo dins del meu país no viatjo, vaig als
llocs... No sé si vostè quan va al Pas de la Casa
viatja, potser sí, jo no, jo vaig al Pas de la Casa com
puc anar a Canillo o a Sant Julià.

El Sr. síndic general:

L’economia, la solvència, la seriositat... Miri, aquí
ningú té el monopoli de res i vostè menys que ningú
d’explicar-me a mi el que és la solvència, la
seriositat, la dedicació i l’economia. Vull dir, aquí
hem de ser una mica més modestos. En tot cas, jo ho
penso ser i per molt que vostè la passió política el
porti més enllà del raonable no crec, sincerament,

El Sr. cap de Govern:

Gràcies Sr. Torres.
Sr. cap de Govern teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.
Evidentment que la veu i em sorprèn que el senyor
parlamentari no la vegi. Jo li he contestat a la
pregunta que en el marc d’aquesta comissió
s’estudiarà i es recolliran suggeriments -i ho vull
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El Sr. síndic general:

tornar a llegir- per estudiar la millor via normativa
que pugui recollir i regular aquell reconeixement de
dies festius als treballadors del comerç.

Gràcies Sr. cap de Govern.
Sr. Serra teniu la paraula.

La diferència essencial, Sr. Torres, és que avui no hi
ha cap via normativa que permeti assegurar als
treballadors del comerç aquests deu diumenges de
festa i per tant, s’ha de trobar una via normativa i si
es troba per la via de l’acord, millor i si no, doncs, ja
dictarà la norma a qui constitucionalment li
correspongui. Aquesta és la diferència que a mi em
sembla molt substancial.

El Sr. Jaume Serra:
Gràcies Sr. síndic.
Sr. cap de Govern, com segurament sap -estic
convençut que vostè ho sap- que hi ha en aquest
moment una llei vigent que contempla la possibilitat
de què s’estableixin convenis col·lectius a Andorra,
si bé és veritat que no està tot desplegat, una
normativa que és reglamentària i, per tant, depèn
avui en dia de vostè, quan es fa referència a una
nova via normativa o a una no via normativa, a què
es refereix, a un altre decret com el que ha aplicat
vostè ara, o una modificació legislativa, a un
desenvolupament d’aquests convenis col·lectius, a
un reglament que desenvolupi aquests convenis
col·lectius?

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Sr. Torres teniu la paraula.
El Sr. Joan Torres:
Veig que altra vegada tornem a disfressar les
decisions imposades en comissions i recordo el meu
avi que sempre em deia: “Quan no vols que avanci
alguna cosa al Consell fan una comissió”, em sembla
que anem per aquí.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Serra.

La repregunta que vull fer és la següent: aquesta
comissió que em diu que és la que tirarà endavant,
quina diferència hi ha entre aquesta comissió i la que
teníem abans amb la taula de turisme amb tots els
sectors implicats? És diferent o senzillament es traurà
o es ficarà algú per arribar a algun acord?

Sr. cap de Govern teniu la paraula.
El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.
Miri Sr. Serra, aquesta és una via que és oberta,
evidentment, hi ha la via reglamentària que la pot
fer el Govern. Som evidentment coneixedors de la
preparació d’aquests textos de reforma de la
legislació laboral. Els convenis col·lectius quan
puguin estar en marxa -i això no depèn del Govern
sinó de l’acció legislativa- són l’instrument ideal i
adequat per regular la qüestió la qual ha donat joc,
entenc jo, a aquesta pregunta però mentrestant no hi
hagi els convenis col·lectius, per tant l’any 2011... bé,
si hi són ja em semblarà perfecte, doncs, la via
normativa pot ser la via reglamentària o la
modificació d’alguna de les normes legislatives, no
tenim una religió feta sobre la qüestió i estem oberts
a qualsevol qüestió però que no admeti després
discussió sobre la força d’obligar a la norma perquè és
amb la situació amb la que sembla que ens han
mogut fins a dia d’avui.

Si em pot el Govern comentar la diferència entre
l’una i l’altra. Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Torres.
Sr. cap de Govern teniu la paraula.
El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.
Sr. Torres, veig que difícilment ens trobarem en un
diàleg de preguntes i respostes on vostè i jo no ens
escoltem, no?
La diferència essencial és que la conclusió a la que
s’ha arribat és que no es pot establir un acord si no hi
ha un canvi de normativa i, per tant, en aquesta
comissió s’estudiarà un canvi de normativa cosa que
no es va fer en les reunions anteriors i en un altre
format de comissions.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.

Gràcies.

Sr. Nomen teniu la paraula.
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El Sr. Eusebi Nomen:
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Motivació que porta al Govern a estudiar la
possibilitat del tancament dels comerços en
particular?

Gràcies Sr. síndic.
Escoltant aquest interessant debat sobre la base legal
per la qual seran preses les accions, i en relació al
tancament obligatori dels comerços dels diumenges a
la tarda, i tenint en compte que s’ha passat de vuit a
sis, voldria saber sobre quina base s’ha fet tot això. És
a dir... Ah! Perdó? Sí, sí, de deu a vuit, gràcies. Volia
saber sobre quina base s’ha fet això.

Demanaria que posin preguntes molt més obertes.
Passem al punt número 6.

6. Pregunta amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra.
Montserrat Gil Torné, consellera
general
del
Grup
Parlamentari
Reformista, per escrit de data 11 de
maig del 2010, relativa als professionals
adscrits al SAAS que han deixat
d'exercir al nostre país i quines són les
mesures que pensa prendre el Govern
per cobrir aquestes mancances.

Acabem de veure que Govern allà on no ha pogut
arribar amb la normativa comptable ho fa per la
força del registrador i ara on no arriba amb la
normativa amb el dret sobre... perquè no hi ha cap
llei que li doni al Govern la potestat de decretar els
dies de tancament ho fa per la via del decret i amb
l’amenaça d’enviar a la Policia.
Jo voldria saber sobre quina base legal, sobre quina
llei i amb quin règim sancionador s’ha fet la
modificació de deu diumenges a la tarda a vuit
diumenges a la tarda el tancament.

Fou registrada amb el número 489, s’ha publicat en
el Butlletí número 25/2010 de l’11 de maig.

Gràcies Sr. síndic.

Exposa la pregunta la Sra. Montserrat Gil Torné.
Teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

La Sra. Montserrat Gil:

Recordo que no estem dins de la pregunta inicial que
eren les motivacions que porten al Govern al canvi.
Si el Govern vol contestar, de totes formes...

Gràcies Sr. síndic.
El Ministeri de Salut, tal com estableix el Pla
estratègic de salut, hauria de respondre a les
necessitats sanitàries de la nostra població.

Doncs, no hi ha resposta.
Sr. Joan Torres teniu la paraula.

Fins ara hem disposat, i seguim disposant, d’una
oferta de professionals sanitaris molt competents
però darrerament hem constatat i estem molt
preocupats que alguns d’aquests professionals han
preferit deixar d’exercir al nostre país.

El Sr. Joan Torres:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, precisar al cap de Govern que sí que l’escolto,
suposo que ell també a mi m’escolta perquè he vist
que m’ha contestat amb concreció; que sàpiga que
l’escolto i amb molta atenció.

Per tot l’exposat es pregunta al Govern: ens pot
explicar el M. I. Govern quins professionals adscrits
al SAAS han deixat d’exercir al nostre país i quines
mesures pensa prendre el Govern per cobrir aquestes
mancances?

La repregunta que volia fer era la següent: ha parlat
d’un canvi de normativa com a element d’aquest
estudi que està fent el Govern pels canvis dels deu
als... dels vuit diumenges a un altre tipus i, la
pregunta que vull fer és que aquest canvi de
normativa afectarà a tots els sectors? Podrem parlar
de conciliació amb tots els sectors o només ho
deixarem als del comerç i els altres estaran afectats
sense conciliació? Es un canvi normatiu global,
concret, o té previst o senzillament són unes paraules
que diu per sortir del pas? Pregunto.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. Gil.
Respon pel Govern la Sra. Cristina Rodríguez. Teniu
la paraula.
La Sra. Cristina Rodríguez:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Els professionals adscrits al SAAS que aquests
darrers sis mesos han deixat d’exercir, doncs, al
nostre país són metges especialistes de l’Hospital

Sr. Joan Torres la pregunta també surt de context.
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Nostra Sra. de Meritxell, exactament quatre metges:
un metge assalariat del Servei de diagnòstic per a la
imatge que, a més a més assumia responsabilitats de
cap de servei. La baixa laboral ha estat comunicada
al mes d’abril i aquesta plaça ja està coberta per una
altra especialista de diagnòstic per a la imatge i, a
més a més, entre els professionals de l’equip, un dels
professionals assumeix la responsabilitat de cap de
servei. Els tres altres metges especialistes que han
deixat d’exercir al país són els tres metges
d’otorrinolaringologia; aquestes baixes laborals s’han
efectuat de manera esglaonada. Al mes de desembre
del 2009, al mes de gener i al mes de març del 2010,
dos d’aquestes places ja estan cobertes i una altra
plaça estarà coberta doncs, el proper 28 de juny.
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SAAS és de facilitar i impulsar dins de la cooperació
sanitària noves aliances estratègiques que és el que a
terme els hi donarà molta més estabilitat i molta més
continuïtat d’assistència.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra però us notifico que heu
esgotat el temps total, fins i tot de la dúplica.
Sra. Montserrrat Gil teniu la paraula.
La Sra. Montserrat Gil:
Gràcies Sr. síndic. Gràcies Sra. ministra per la seva
intervenció.

L’última baixa laboral, una de les altres baixes
laborals que s’ha produït ha sigut la baixa en relació
amb l’exercici lliberal per donar resposta doncs, a
l’atenció especialitzada en l’alergologia i aquesta
plaça, doncs, quedarà coberta la propera setmana.

No m’agrada polemitzar amb temes de salut i tampoc
ho faré avui, perquè crec que són temes molt
sensibles i amb els quals hem de tenir molta cura,
però fem aquesta pregunta de control al Govern,
arrel de vàries queixes rebudes, com bé sap vostè, per
part de ciutadans que s’han trobat amb la dificultat
darrerament per poder accedir a diverses
especialitats sanitàries que s’estaven duen a terme en
el nostre hospital i no havent tingut una resposta
adequada a les seves necessitats, algunes d’aquestes
persones inclús, ho van manifestar públicament a
diversos mitjans de comunicació i aquest grup
parlamentari també va fer ja fa varis mesos una altra
pregunta d’aquest caire, aleshores referent a la
manca d’un especialista alergòleg i que a data d’avui
encara no el tenim tot i que vostè ja ens ha
manifestat que ho té resolt. Tot i saber que ahir
mateix feia una visita un especialista alergòleg al seu
proper despatx de consultes de l’hospital. Són
coincidències, també potser en les dates de la nostra
pregunta, o no.

Totes aquestes baixes laborals que s’han produït són
baixes laborals voluntàries. Les baixes que s’han
produït doncs, de manera amb coincidència molt
conjunta en el temps és evident que han produït el sí
dels serveis doncs, preocupacions... preocupacions
no únicament per l’organització, però preocupacions
per les persones que han tingut que patir llistes
d’espera i orientacions cap als països veïns, però a
l’hora d’avui, doncs, aquestes vacants estan cobertes
i esperem que en les millors condicions.
Quant a les mesures que ha pres el Govern, doncs,
les mesures ja estan preses. Primer, potser separar
dos nivells com és normal: primer, el Servei Andorrà
d’Atenció Sanitària, doncs, té la missió efectivament
de cobrir totes aquestes baixes laborals. Aquesta
problemàtica és una problemàtica particularment
inherent al món hospitalari i a tot director d’hospital
i, doncs, del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària hi
porta una vigilància molt acurada, això és tingut pel
Consell directiu del SAAS. Aquesta situació de
mobilitat inherent al món hospitalari està
augmentada a Andorra pel fet que depenem per
moltes especialitats, evidentment de provisionals que
ens vénen doncs, de fora del país i particularment
d’Espanya i de Catalunya i que efectivament tothom
sap que en aquests temps, nosaltres a nivell de
l’àmbit de salut parlem molt més de mutació que de
crisi en el sentit que tots sabem perquè regularment
hi han informacions que darrerament totes les
comarques veïnes, tant de França com d’Espanya,
s’estan reestructurant i tot es basa, doncs, en noves
aliances estratègiques via cooperació sanitària.
Doncs, la mesura, podríem dir també més específica
que ha agafat Govern directament el ministeri en
relació molt directa amb el Consell directiu del

Aquestes persones s’han trobat amb respostes de
derivació a especialistes externs dels nostres països
veïns, per una simple revisió o per petites
intervencions quirúrgiques ja programades i que
s’estaven duent a terme a l’hospital de dia
d’Andorra.
Aquests ciutadans també s’han trobat amb la
dificultat de tenir-se que desplaçar, demanar
permisos laborals i tenir que cobrir situacions
familiars i despeses econòmiques, que degut a
aquests desplaçaments no podien assumir.
També l’hem fet amb temps suficient perquè tant el
ministeri com el SAAS pogués trobar la millor
solució pels nostres ciutadans.
Coneixent el seu tarannà Sra. ministra, i el tarannà
també del director general del SAAS, crec que
estaran buscant i cercant les solucions adequades a
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aquestes mancances, i com bé ha manifestat, ja ho
estan fent i ja ho han fet... esperem que tot vagi pel
bon camí.

conveni amb la Fundació Althaia o quan es pensa
fer? I amb aquest conveni tindrem accés a altres
serveis d’especialitats o a altres especialitats?

Celebrem també que les preguntes de control al
Govern, serveixin per accelerar i també per resoldre
les mancances que poden patir els nostres ciutadans
al necessitar i no tenir coberts alguns d’aquests
serveis mèdics.

Gràcies Sr. síndic.

Estarem d’acord que una de les estratègies del Pla
estratègic de salut també havia de ser el planificar els
recursos humans necessaris amb la suficient
antelació per cobrir les necessitats dels serveis, que
reconec, i torno a repetir: reconec, no sempre és fàcil
com vostè també ha manifestat, i es poden presentar
situacions com les que avui exposem.

Sra. Cristina Rodríguez teniu la paraula.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. consellera.

La Sra. Cristina Rodríguez:
Gràcies Sr. síndic.
Sí, efectivament doncs, s’ha signat doncs, el conveni
entre el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i el
centre de referència, la fundació privada Althaia.
Efectivament estava aquests dies és el propi cap,
doncs, de servei que s’ha volgut desplaçar i feia part
dels compromisos per analitzar bé la situació i les
intervencions de l’al·lergòleg ja que incidirà tant a
nivell de consultes com a hospital de dia i amb un
aspecte molt important i és només un aspecte d’una
sèrie d’aspectes que serviran de model i ens podran
valorar i espero que ho puguem valorar tots
conjuntament perquè efectivament era un dels
compromisos molts forts i en el qual estem molt
implicats del desplegament del Pla Estratègic de
Salut, és a dir, un nou model de contractació
pública. Contractar amb aquest tipus de centre de
referència és assegurar-nos al mateix temps a part del
propi servei, el servei que es donarà l’atenció a nivell
d’al·lergologia vol dir i és sinònim de presentació de
la primera cartera de serveis, és a dir, que quan
presentarem properament el proper 25 de maig el
servei que es dóna a nivell d’al·lergologia podreu
apreciar al mateix temps el que s’entén cartera de
serveis col·laboració amb un centre per fer formació
continuada, millorar els intercanvis i les sessions
clíniques conjuntes i tindrem doncs... podrem
apreciar una realitat d’activitat.

Però també creiem que s’ha d’afavorir la continuïtat
dels serveis i també garantir el recorregut més senzill
amb l’acompanyament adequat dels nostres pacients
i sobretot garantir l’accessibilitat geogràfica, ja que
com tots sabem i ja hem manifestat anteriorment no
tothom té la facilitat de desplaçar-se als nostres
països veïns per poder accedir a serveis sanitaris que
fins ara havien pogut gaudir al Principat i que
esperem tornar a tenir aquestes demandes
assistencials cobertes.
Per acabar voldria incidir amb la missió del SAAS,
que vostè ja ha fet referència, que és la de merèixer
la confiança de tota la nostra població, com a
prestadors d’un servei sanitari i sociosanitari públic,
satisfent tant les necessitats assistencials bàsiques
com d’especialitat.
Crec que el país i crec que aquí els presents som
conscients de la bona qualitat assistencial que tenim
i no la volem perdre, sinó que s’ hauria de vetllar per
assegurar la màxima qualitat dels nostres serveis
sanitaris i sociosanitaris i com sempre hem defensat
Sra. ministra també ser un referent pels nostres
països veïns.
Gràcies Sr. síndic.

El que s’ha fet, el que es farà ara a nivell
d’al·lergologia ens podrà servir d’exemple per d’altres
problemàtiques.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. Gil.
Passem a l’apartat de repreguntes.

El Sr. síndic general:

Alguna repregunta?

Gràcies Sra. ministra.

Sí, Sra. Gil.

Alguna altra pregunta?
Sra. Gil, teniu la paraula.

La Sra. Montserrat Gil:
Com hem sabut, i vostè ho ha manifestat avui
mateix, ens ha confirmat que ahir o avui, tampoc sé
el dia exactament si ha començat l’especialista
al·lergòleg, va visitar el nostre país. S’ha signat el
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estat la liquidació dels ingressos per capítols a data
31 de març del 2010 i quina ha estat l’execució de
despeses de funcionament de despeses de capital i de
despeses financeres i quina ha estat la variació
financera d’actius i passius financers a la mateixa
data?

Sí, hem tingut llistes d’espera en els serveis
descoberts fins ara, i com s’han cobert les absències
d’aquests professionals?
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Sra. ministra teniu la paraula.
El Sr. síndic general:
La Sra. Cristina Rodríguez:

Gràcies Sr. Serra.

Sí, és evident i com ho he assenyalat inclús amb
l’exemple de l’otorinolaringologia hem tingut llistes
d’espera i s’han intentat gestionar de la millor
manera possible i en alguns casos s’ha traduït per
derivacions, però al dia d’avui amb les informacions
que jo he tingut per part del SAAS, totes les
demandes doncs queden satisfetes, i si encara
queden algunes queixes que nosaltres per ics raons
no estaríem al corrent ja sigui a nivell del ministeri o
ja sigui a nivell de l’hospital, evidentment estem a
disposició per precisar i millorar el que calgui.

Respon pel Govern el Sr. Pere López. Teniu la
paraula.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sr. síndic.
Amb el benentès que parlem de dades provisionals
mentre no es prepara el document al que vostè feia
referència i que es lliura trimestralment al Consell
General, les dades quant a la liquidació d’ingressos
per capítols -que és el primer apartat de la seva
pregunta-, quant a impostos directes: 678.061 euros,
impostos indirectes: 75.527.019 euros, taxes i altres
ingressos: 10.512.231 euros, transferències corrents:
21.864 euros, ingressos patrimonials: 9.386.513 euros
i, el capítol d’actius financers una petita partida de
830 euros per un total de: 96.126.518 euros.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
Alguna altra pregunta?
Passem a la pregunta número 7.

Quant a la segona part de la seva pregunta les
despeses corrents, un total de: 38.070.192... 191
euros i, les despeses de capital: 16.914.777 euros i la
variació de passius financers: 15.256 per un total de:
55.224.000 euros.

7. Pregunta amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume
Serra Serra, conseller general del Grup
Parlamentari Reformista, per escrit de
data 11 de maig del 2010, relativa a la
liquidació dels ingressos a data 31 de
març de 2010 i sobre execucions.

Aquestes són les xifres que corresponen estrictament
a la demanda de la pregunta ingressos per capítols, i
aquestes agregacions per despeses corrents.
Gràcies Sr. síndic.

Fou publicada amb el número 490 i s’ha publicat en
el Butlletí número 25/2010 de l’11 de maig.

El Sr. síndic general:

Exposa la pregunta el Sr. Jaume Serra. Teniu la
paraula.

Gràcies Sr. ministre.
Sr. Jaume Serra teniu la paraula per la rèplica.

El Sr. Jaume Serra Serra:
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Jaume Serra:

El Molt Il·lustre Govern tramita al M. I. Consell la
seva liquidació de comptes en base a la Llei general
de les finances públiques i això ho fa trimestralment,
en trimestres vençuts, és a dir un cop han passat un
altre trimestre.

Gràcies Sr. ministre per la seva resposta.
Permeti’m Sr. ministre que recordi algunes coses que
evidentment vostè ja sap però que és molt important
que jo recordi en aquest moment per emmarcar
l’abast de la meva pregunta i el que pretenc amb ella
que potser l’ha descol·locat una mica i ja me’n puc
arribar a fer càrrec sense tenir cap pretensió de
misteri potser sí que s’hi amagava alguna cosa, és ben
senzill, eh?

Atès que a part de la informació que conté aquest
informe és de molta importància per prendre
decisions de política econòmica que ens afectarà en
molt breu termini, es pregunta el Govern: quina ha
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Primer tema, i vostè ho sap, vostè no vol tenir la
confiança d’aquesta Cambra com el seu pressupost,
per tant, no li repetiré els motius, crec que en vam
parlar quan tocava per tant, no cal tornar-hi.

Sr. Serra vulgueu concloure, si us plau.
El Sr. Jaume Serra:

Vostè, per tant, té un pressupost prorrogat, no un
nou pressupost sinó un pressupost prorrogat, disposa
d’uns crèdits que com a figura disposa i que vostè
està en disposició de fer. Vostè pot proposar, i de fet
ho fa, crèdit extraordinari en aquesta Sala perquè els
debatem, els votem i si tenen la confiança d’aquesta
Sala siguin aprovats i per tant, incrementem la seva
capacitat de despesa. En una paraula Sr. ministre:
estan sota el seu control les despeses del Govern.
Vostè té la capacitat de gastar que ens recordava jo
crec que d’una manera... bé, no la vull qualificar,
amb una fulla informativa, amb uns imports que
permetrà que no li recordi però que segurament
coneix, però bé, li recordaré perquè sinó no
s’entendrà ben bé de què estem parlant però vostè
parlava d’una capacitat de crèdits per despeses
corrents 244 milions aproximadament, transferències
de capital 49 milions i mig aproximadament,
plurianuals activats 19,8, he llegit a la premsa avui
que s’havien activat 6,1 en el Consell de ministres
d’ahir, per tant, ho hauré de sumar de pressa i
corrent, i vostè afegia també que hi havien crèdits
extraordinaris o la voluntat de presentar crèdits
extraordinaris entre aproximadament 55,8 milions
dels quals més o menys hi han debutats per l’import
de 32 milions. Això és el que deia la seva nota
informativa perquè tots sabem més o menys del que
estem parlant.

Acabo, acabo... Bé, doncs, la meva pregunta d’avui -i
aquí arriba la final del suspens- és per esbrinar el que
vostè ja ens hauria d’haver dit perquè vostè ens va
presentar una nota del que vostè podia gastar però
no teníem ni la més mínima intuïció de quins
ingressos tenia, per tant, no podíem saber ben bé
quina capacitat tenia de finançar algunes coses amb
el pressupost... Llàstima... Tingui una mica de
compassió Sr. síndic perquè sóc molt i molt breu.
Hauria d’entrar a parlar de les despeses però no tinc
temps per tant m’ho estalviaré però el que sí faré és
que de la informació de la nota que ens dóna jo ja
estic intuint que els ingressos del primer trimestre
van bé, no diré que molt bé però relativament bé
perquè estem al voltant sumant ràpidament de 96
milions d’euros contra liquidats l’any passat de 84,
per tant, i permeti’m que sigui agosarat, jo ja he fet
una projecció perquè intuïa això que podíem anar a
una projecció de 320 milions d’euros en aquest any;
si a aquests 320 milions d’euros li descompto la part
que ja hem finançat amb endeutament jo crec que
tota la resta -i això evidentment té raó el cap de
Govern potser es mereix un debat i no és la fórmula
més adequada-, sí que dóna espai a què això es faci
via pressupost.
Acabo Sr. síndic, acabo de veritat.

Per altra banda, la diferència negativa que hi ha
entre els ingressos que li he demanat avui i les
despeses evidentment només les podem finançar
amb endeutament, d’això també és perfectament
conscient el Sr. ministre.

El Sr. síndic general:
Sr. Serra us heu passat dos minuts.
El Sr. Jaume Serra:

A la darrera sessió de control del Govern ja vam
manifestar -ho va fer el meu company el
Sr. Armengol i en roda de premsa jo crec que a
través de les nostres esmenes-, que no pensàvem
donar suport d’una forma generalitzada més crèdits
extraordinaris per finançar a través d’endeutament.
Crec que ho vam dir i així ho hem fet amb les
nostres esmenes. I això és pel següent: primer, no ens
ha donat cap explicació de quin és el seu iriso de
dèficit, per tant, de necessitat d’endeutament i no
ens explica tampoc com pensa finançar-lo.

Acabo, acabo, només una frase.
Entendrà Sr. ministre que no acceptem que tots els
crèdits siguin exclusivament contundents amb
aquesta explicació tan, tan ràpida que he fet i,
entendrà i és el més important, que no entenem que
no permeti que es negociï amb les nostres esmenes
en comissió abocant-nos Sr. ministre pràcticament a
no poder-lo ajudar i a no deixar-se ajudar... és que
no el podrem ajudar i li haurem de votar en contra
moltes vegades.

Ja vaig acusar-lo en un moment determinat que
vostè no ens aportava gaires magnituds de tipus
macroeconòmic i veig que avui d’alguna cosa ha
servit la meva curació perquè ja ens parla fins i tot de
projeccions en el futur... me’n alegro Sr. ministre, de
veritat cregui’m que me’n alegro...

Gràcies i perdoni Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Serra... i perdonat! Vist que heu parlat.
Sr. Pere López teniu la paraula per la dúplica.
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amb aquesta informació del 28 d’abril amb uns 360
milions d’euros aproximadament.

Gràcies Sr. síndic.

El que allà on volia vostè anar, Sr. Serra, i ja ho vaig
dir en aquesta mateixa Sala és a què s’està intentant
fer un joc... un joc que és el que havien fet anteriors
governs que és jugar una mica amb la xifra
d’ingressos de l’Estat. El Govern va fer una previsió
d’ingressos acurada, ens estem encara desviant 10
milions d’euros respecte al pressupost, potser segons
com evolucioni l’exercici ens podem atansar encara
més al pressupost però el que em sembla que no és
clar ni correspon a la realitat és aprovar uns
compromisos de despesa amb uns ingressos que no
són reals, que són inexistents.

Bé, efectivament m’ha sorprès i jo he anat pensant
quin era el motiu de la seva pregunta i pensava que
volia arribar aquí, eh? Tinc el quadre. El que m’ha
sorprès és que em demanés aquesta informació
perquè em sembla que no és la bona informació per
allà on volem arribar.
Vostè em demana el primer trimestre del 2010 de
despeses i ingressos i la informació, si vostè volia
parlar d’aquesta qüestió, m’havia de parlar per quina
és la estimació que té el Govern, no la que fa vostè
sinó la que fa el Govern que potser tenim una mica
més d’informació que la que pugui tenir vostè.
L’estimació d’ingressos a finals d’any, quin és el
pressupost de despeses que avui en dia està en tràmit
parlamentari que és aquest que està referit en aquest
quadre que vam adreçar als diferents grups
parlamentaris, quadre que es desglossa per les
partides de dotzaves parts de pressupost, els crèdits
plurianuals que ja estan activats amb una informació
que contemplava que el Govern està acabant
d’estudiar la possible activació d’uns plurianuals de
forma addicional i tots els moviments de crèdit que
s’havien demanat via suplement de crèdit o de crèdit
extraordinari fins el dia 28 de maig amb el seu
finançament.

El pressupost de partida, un cop s’han sumat totes les
partides que per dir-ho d’alguna manera són
obligatòries al pressupost...
El Sr. síndic general:
Sr. ministre voleu concloure si us plau?
El Sr. Pere López:
Molt ràpidament. Demano la mateixa compassió que
demanava el Sr. Serra.
Un cop les partides que són obligatòries, és a dir les
dotzaves parts, les transferències als comuns i els
plurianuals estem a 313 milions d’euros, per tant,
només amb això ja estem per sobre de l’estimació
d’ingressos. A partir d’aquí tots els crèdits
extraordinaris, tots els suplements de crèdit s’han de
finançar forçosament per una qüestió tècnica, per
una qüestió si no volem falsejar la informació
pressupostària a càrrec amb endeutament o com
estem fent des del dia 21 d’abril amb reducció de
partides i amb ajustos de partides del pressupost.

Quant a l’estimació d’ingressos no podem extrapolar
el primer trimestre multiplicat per quatre perquè hi
han moltes partides que són el primer trimestre, per
exemple la distribució de resultats de les empreses
parapúbliques són del primer trimestre, la
regularització de l’ISI bancari doncs, també es
produeix el primer trimestre i el pagament a compte
de l’ISI que es produeix al primer trimestre, per tant,
no és una operació de multiplicar per quatre.
Nosaltres estem en una estimació aproximada de 295
milions d’euros d’ingressos a finals d’any amb la
situació que hi ha avui estimant quina és l’evolució a
la que podem arribar, per tant, estaríem
aproximadament uns deu milions d’euros per sota
del pressupost que s’havia presentat en què prevèiem
uns ingressos de 306 milions d’euros i amb la
informació que jo entenia que era una informació
important, vostè l’ha qualificat -ha dit que no la
qualificava-, en tot cas qualsevol informació
addicional que en aquest sentit es pugui aportar per
entendre quin és avui en dia l’estat de tramitació del
pressupost, doncs, la podem complementar però ens
semblava que era una informació prou clara per
saber quin és l’estat o les diferents partides que
composen... que composarien -perquè evidentment
estem parlant d’una sèrie de crèdits uns que estan
aprovats i uns altres que estan a tràmit parlamentariel pressupost total, un pressupost total que està xifrat

Gràcies Sr. síndic, i disculpi per l’extensió de la meva
intervenció.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Passem a l’apartat de les repreguntes.
Sr. Serra teniu la paraula.
El Sr. Jaume Serra:
Gràcies Sr. síndic.
Evidentment la fórmula de preguntes al Govern no
és la més apropiada per evacuar el debat que tenim
avui i es farà força complicat, segurament serà
avorrit i, home s’haurien de fer preguntes...
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que no podem preveure de cap manera que es
mantindrà a partir de què un cop ahir es va publicar
la Llei d’impostos especials, per tant ja han entrat en
vigor les noves taxes i segurament a partir d’avui i
durant uns quants mesos veurem com les xifres
d’importació d’aquest producte van a la baixa en
relació als primers mesos.

Sr. Serra, és que...
El Sr. Jaume Serra:
No, no deixi’m fer la introducció perquè és
important.
Faré una sola pregunta i no faré més, és per
tranquil·litzar-lo a vostè també.

Gràcies Sr. síndic.

Sr. ministre -i ara aquí va la pregunta-: vostè
m’aconsella com fer les preguntes... moltíssimes
gràcies però vostè comprendrà que com he de posar
les preguntes deixi’m que ho faci jo... bé, no sé al que
està acostumat però a mi això no m’agrada. Deixime-les fer a mi solet i si m’equivoco ja m’equivoco
sol per tant, no passa res!

El Sr. síndic general:

La meva pregunta -i només li en faré una li prometoés: vista la xifra que vostè m’acaba de donar, i si no
m’he equivocat parla d’impostos indirectes -75
milions i mig aproximadament... jo tinc apuntat que
el primer trimestre del 2009 van ser 61,1, això fa un
increment d’un 24 %... 23 % aproximadament- i
vista la suma que suma aproximadament els 96
milions d’euros contra 84 l’any passat -que és un
14 % més- la meva pregunta és, Sr. ministre, s’han
incrementat els ingressos en el primer trimestre
aproximadament un 14 %?

Sí, gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. ministre.
Alguna pregunta? Sr. Daniel Armengol teniu la
paraula.
El Sr. Daniel Armengol:
Vistes les projeccions que té el Govern i que ens ha
fet arribar, si mai se li aprovessin tots els crèdits
extraordinaris que vostès presenten a aquesta
Cambra
contra
endeutament,
amb
quin
endeutament calcula el Sr. ministre que acabaríem
l’any?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Armengol.

El Sr. síndic general:

Sr. ministre teniu la paraula. Teniu la paraula.

Gràcies Sr. Serra. Sr. ministre teniu la paraula.

El Sr. Pere López:

El Sr. Pere López:

Sí, gràcies Sr. síndic... Perdó, que estava recuperant
les xifres.

Sí, gràcies Sr. síndic.
Efectivament hi ha un increment important dels
ingressos amb el primer trimestre.

Amb la informació que tenen vostès, amb la mateixa
informació que està pendent de l’última aprovació de
crèdits extraordinaris, estem en una situació
pressupostària que aproximadament la situem al
voltant dels 360 milions d’euros. Estem intentant
que bona part dels crèdits extraordinaris que s’han
d’aprovar, doncs, en la mesura que sigui possible
també ho facin amb reducció de partida
pressupostària, per tant, preveiem poc augment
respecte a la xifra total del pressupost i, per tant,
restant aquests 295 milions d’euros que preveiem
d’ingressos ens podríem situar en una franja pendent
de com ha d’anar l’evolució d’ingressos entre els 70 i
80 milions d’euros de dèficit recordant que el nostre
Projecte de pressupost, que recordava el Sr. Serra
que no va merèixer la confiança d’aquesta Cambra,
recordo que tenia un dèficit de 77 milions d’euros.

L’execució d’aquest any és de 96 milions d’euros el
total d’ingressos, 84 eren amb l’exercici de l’any
anterior i, per tant, estem aproximadament en
aquest percentatge del 13 o 14 % amb una diferència
amb valor absolut d’uns 12 milions d’euros però en
tot cas és important tenir en compte que la partida
d’impostos especials en la qual hi està contemplada
una partida rellevant que és en matèria del tabac
doncs, ha incrementat pràcticament aquesta xifra,
uns 13 milions d’euros i ja ho hem dit repetidament i
com és lògic d’entendre per l’activitat empresarial
davant d’un anunci d’un augment de la imposició
sobre un producte, un anunci que a més per la
tramitació parlamentària des del mes de novembre
fins al mes de maig que ha entrat en vigor
evidentment hi ha hagut una anticipació de les
importacions d’aquest sector durant aquests mesos

Gràcies Sr. síndic.

28

Sessió ordinària del dia 20 de maig del 2010

Núm. 8/2010

Diari Oficial del Consell General

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. ministre.

Gràcies Sr. ministre.

Alguna altra pregunta?

Passem, doncs, a la pregunta número 8.

Passem a la pregunta número 8.

8. Pregunta amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra.
Roser Bastida Areny, consellera general
del Grup Parlamentari Reformista, per
escrit de data 11 de maig del 2010,
relativa al terreny i projecte d'ampliació
del Lycée Comte de Foix a Encamp.

... Perdó, Sr. Nomen.
El Sr. Eusebi Nomen:
Sí, Sr. síndic.
A la vista que ha autoritzat que es preguntés sobre la
situació del resultat final del pressupost em permetré
fer una repregunta en aquest àmbit i és el següent:
entenc que aquesta xifra és sense pagar ni un duro
de les obres del túnel dels Dos Valires, sense pagar ni
un duro del túnel de les obres del desviament de
Sant Julià, sense pagar ni un duro de la Massana i
sense pagar ni un duro de l’edifici de la Seu de la
Justícia.

Fou registrada amb el número 491, i s'ha publicat en
el Butlletí número 25/2010, de l'11 de maig.
Exposa la pregunta la Sra. Roser Bastida Areny.
Teniu la paraula.
La Sra. Roser Bastida:

És així Sr. ministre?

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Pregunta que es formula al Govern relativa al terreny
i projecte d’ampliació del Lycée Comte de Foix a
Encamp.

El Sr. síndic general:
Sr. ministre teniu la paraula.

El Grup Parlamentari Reformista, conscient de la
necessitat d’ampliar i millorar les infraestructures del
Lycée Comte de Foix, voldria conèixer quines han
estat les accions realitzades pel Govern en aquest
àmbit i més concretament en quina situació es troba
l’esmentat projecte.

El Sr. Pere López:
Sí, gràcies Sr. síndic.
En tot cas, per les xifres no em referiré en euros que
és una unitat que utilitzo més freqüentment que la
que vostè entra.

Moltes, gràcies Sr. síndic.

En tot cas, la previsió de pagament d’aquestes dos
infraestructures com és la dels Dos Valires i la
desviació de Sant Julià, com vostè sap i com
contenia la nota que se li va enviar tenen un mètode
de pagament que es coneix com a “Mètode alemany”
i, per tant, es paga a final de l’obra i per tant, es
preveu a l’any 2011 respecte la desviació de la
Massana que està a tràmit parlamentari i, per tant, si
s’aprovés el crèdit extraordinari podríem comptar
que potser podríem començar part dels treballs abans
de finals de l’exercici, i el mateix pot succeir amb la
Seu de la Justícia si el crèdit extraordinari s’aprova i,
per tant, poden iniciar encara que sigui,
evidentment, molt a finals d’any els treballs per
l’execució d’aquest projecte entenent que aquestes
dues darreres inversions no s’iniciaran de cap manera
fins que no s’aprovi, si és el cas, el crèdit
extraordinari.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. Bastida.
Respon pel Govern la Sra. Susanna Vela, teniu la
paraula.
La Sra. Susanna Vela:
Gràcies Sr. síndic.
En el marc de la reunió celebrada el 10 de setembre
en motiu de la visita a Andorra del nou rector de
l'Acadèmia de Montpelier, el Ministeri d'Educació i
Cultura va reiterar el compromís del Govern fet en
la darrera legislatura, de tirar endavant el projecte
d'ampliació i millora de les infraestructures del Lycée
Comtes de Foix, en l'indret anomenat Prada de
Moles a Encamp.
Les actuacions dutes a terme pel Ministeri
d'Educació han estat les següents.

Gràcies Sr. síndic.

S'ha encomanat al Ministeri d'Ordenament
territorial, l'anàlisi del terreny de la Prada de Moles
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per valorar els treballs necessaris per modificar el
nivell natural del terreny de la Prada de Moles i
elevar-lo a l'alçada de la carretera general número 2,
tal i com s'havia establert amb les autoritats
educatives franceses.
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mantenen ambdós governs, la delegació francesa,
després d’informar que disposava d’una partida
pressupostària per iniciar l’estudi, donà ja la seva
conformitat a la ubicació del terreny i la delegació
andorrana, en aquells moments, es comprometé,
també, a realitzar els treballs d’accés i a cedir el
terreny adequat per a la construcció. Alhora,
Andorra va lliurar una proposta de conveni de cessió
de dret de superfície per poder procedir, al més aviat
possible, a l’inici del projecte, conveni que, d'altra
banda, figura com a document adjunt a l’acta
corresponent. I aquesta informació, a més, es va fer
pública en la roda de premsa que seguí la reunió.

S'ha proposat que a efectes d¡'avançar més
ràpidament i per una millor coordinació tècnica, les
autoritats franceses assumeixin la totalitat del
projecte, des de l'elevació del terreny a la
construcció de l'edifici escolar, i que Andorra
reemborsi l'import corresponent als treballs
d'elevació del terreny i/o de la construcció d'alguna
planta soterrada.

De llavors ençà, i fins avui, amb la informació que,
justament, ens acaba de facilitar, no havíem tingut
coneixement de cap avenç i el Grup Parlamentari
Reformista pensem que és una prioritat que els
alumnes, professors i tot el personal del Lycée
disposin d’una ampliació d’espais que contribuirà,
sens dubte, a la millora de la qualitat educativa. Un
centre escolar amb prop de mil cinc-cents alumnes
és de difícil gestió i més encara si les previsions
d’alumnat van a l’alça, tal com figura en el mapa
escolar com en les mateixes previsions del Lycée
Comte de Foix.

S'han fet, també, reunions amb els tècnics del Comú
d'Encamp per donar a conèixer el projecte i valorar
com aquesta obra afecta els projectes planificats pel
Comú d'Encamp en la zona de la Prada de Moles.
S'ha encomanant, per últim, al Gabinet Jurídic, la
revisió de la proposta de conveni presentat en la
darrera reunió de la Comissió Mixta FrancoAndorrana en matèria educativa el 27 de març del
2009.
Actualment, el Givern està en fase d'aprovar la
proposta econòmica per fer front a les despeses per
modificar el nivell natural del terreny. Aquesta
proposta serà presentada en la propera Comissió
Mixta Franco-Andorrana que tindrà lloc a París el
proper 9 de juny.

Som conscients que és un projecte que no només
afecta el Govern d’Andorra, però no és menys cert
que seria important que el Govern fes tots els
esforços que estiguin a les seves mans per impulsarne la realització i això amb la màxima tenacitat,
celeritat i agilitat sobretot sabent la bona
predisposició que hi havia i que hi ha -segons ens
consta- per part de les autoritats franceses.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.

Sincerament, a més de les accions que acaba
d’evocar, que algunes ja s'havien pres amb
anterioritat, el Grup Parlamentari Reformista creu
que aquest últim any des d’Andorra s’hagués pogut
tancar i impulsar la signatura del document de cessió
del terreny, que ja es va lliurar en la comissió del
març del 2009. S’hagués pogut, també, iniciar algun
projecte d'estudi o treballs d’accés i d’adequació,
evidentment, amb la corresponent previsió
pressupostària necessària ja que com recordaran,
tampoc figurava en el pressupost 2010, ni tampoc
s’ha presentat cap projecte de llei de crèdit
extraordinari al respecte.

Per la rèplica, Sra. Bastida teniu la paraula.
La Sra. Roser Bastida:
Gràcies Sr. síndic.
Gràcies per la seva resposta Sra. Ministra, i suposo
que entén i comparteix les inquietuds i anhels del
Grup Parlamentari Reformista quant a la necessitat
de millora constant de les infraestructures escolars.
I justament una necessitat urgent en espais escolars i
estretament lligada a la qualitat educativa és la
divisió del Lycée Comte de Foix vist el nombre
important d’alumnes de segona ensenyança i
batxillerat d’aquest centre escolar que provenen de
totes les escoles primàries franceses del país.
Preocupació que se’ns ha fet arribar també des de
diversos àmbits de la comunitat educativa.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. Bastida.
Per la dúplica, Sra. Susanna Vela teniu la paraula.

En la darrera Comissió Mixta Franco-Andorrana
prevista en el Conveni d’Educació amb França, el 27
de març del 2009, comissió que anualment
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Miri, lamento insistir, però el que era el fet que
França acceptés la ubicació del terreny, el fet que
França acceptés bastir-hi l'edifici, el fet que França ja
al curs 2008-2009 disposés d'una primera partida
pressupostària, el fet que Andorra acceptés cobrir les
despeses d'accés, adequar el terreny i la corresponent
plataforma, tot això ja eren accions que estaven fetes
i s'havien tancat el mes de març.

Gràcies Sr. síndic.
Bé, el Govern penso que està fent tots els esforços
per poder tenir aquest desdoblament del Lycée
Comte de Foix.
Només una cosa, dels treballs o accions que hem
hagut de fer, una ha estat que abans de poder
formular, doncs, el conveni i prendre uns
compromisos, saber exactament quins treballs
s'havien de fer en aquest terreny per poder-lo elevar
a l'alçada de la carretera general número 2. Per això
es demanen uns informes a ordenament territorial,
perquè el Ministeri d'Educació i Cultura aquests
informes no constaven. Per tant, els van haver de
demanar ara. Fins aquest moment no sabíem quines
possibilitats d'obra o quin tipus d'obra es podria
valorar.

Miri, jo li formularé la pregunta següent, fent-li’n
una petita prèvia relativa a una reunió de la comissió
tècnica o especialitzada i que és la següent. Ho
precisaré amb detall perquè penso que és important
sobre les accions realitzades.
Recordarà, Sra. ministra, que en la reunió de traspàs
de la cartera ministerial, li vaig mostrar, i ho preciso
amb detall, en el tercer armari del seu despatx, totes
les actes de les comissions mixtes franco-andorranes
des de l'any 1993 fins el 2009 inclosos. Documents...

A partir d'aquests primers informes que són
-simplement saber, eh?- si es pot elevar el terreny,
quants metres, de què estem parlant, si es poden fer
plantes soterrades, i sobretot una cosa molt
important, saber quins costos econòmics poden
representar, doncs, per al Govern d'Andorra que,
evidentment, assumirà tal com es va comprometre
amb les autoritats franceses.

El Sr. síndic general:
Sra. Bastida la pregunta si us plau.
La Sra. Roser Bastida:
Formulo la pregunta. Compassió també, eh? Acabo.

Això es el que hem hagut de fer, saber de què
estàvem parlant. Un cop vam saber de què estàvem
parlant, és quan a les autoritats franceses els hi diem
que assumeixin ells tot el projecte, des de la
concepció dels seus fonament a l'acabament del
centre, perquè enteníem que per raons tècniques i de
seguretat havia de ser així. França va acceptar
perfectament aquesta proposta i l'únic que França
està a l'espera ara, doncs, és de poder tenir aquesta
xifra que el Govern reemborsarà.

(Se sent riure)
... Documents amb unes tapes vermelles amb símil
cuir rigorosament signats pels diversos ministres
d'Educació d'ambdós països. Vaig al gra.
Podria, doncs, dir-me, Sra. ministra, com és que en
la darrera reunió de la comissió tècnica o
especialitzada en la segona part, que va tenir lloc el
proppassat el 23 de febrer aquí a Andorra, la part
andorrana, va manifestar en tractar el tema de
l'ampliació del Lycée que no havien pogut treballarhi perquè no havien trobat cap documentació?

Només dir que per part francesa fa molts pocs dies
que s'ha adjudicat els treballs per l'anàlisi tècnica del
terreny i les condicions administratives que ha de
tenir el concurs per poder fer l'obra. França ha posat
un pressupost de 50.000 euros per poder fer aquest
preprojecte. I això fa uns quants dies que se'ns ha
comunicat durant aquesta setmana.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. Bastida.

Moltes gràcies Sr. síndic.

Sra. ministra teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

La Sra. Susanna Vela:

Gràcies Sra. ministra.

A veure, la reunió d'aquesta Comissió mixta
especialitzada es va fer el 9 de febrer del 2010, i no
em consta pas que diguessin això, perquè en aquell
moment ja teníem les dades del Ministeri
d'Ordenament que ens havien lliurat. És a dir, el
Govern abans de signar un conveni, evidentment ha
de saber de què es tracta aquest conveni. O sigui, a
part de la cessió em sembla que era per noranta-nou

Passem a l'apartat de les repreguntes.
Sra. Bastida teniu la paraula.
La Sra. Roser Bastida:
Sí, gràcies Sr. síndic.
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anys, hem de saber què hem d'assumir. És a dir, el
cost d'elevació d'aquest terreny, una cosa que
aparentment molt senzilla, semblaria que no n'és
gens de senzilla. Per tant, hi haurà una sèrie
d'inconvenients que faran pujar els costos, i això jo
penso que el Govern abans de signar cap conveni ha
de saber exactament què ens costarà i sobretot ha de
saber què hi podrem fer no? És a dir, perquè el
resultat sigui el millor resultat, evidentment per
l’escola en aquest cas, pel col·legi, com també pel
Govern i les nostres autoritats.
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és el 23 de febrer on es va parlar de l'ampliació del
Lycée Comte de Foix.
Referent a les accions, doncs, de les que es van
parlar en la reunió del 23 de febrer, seria possible que
el Govern ens fes arribar còpia de l'acta de la segona
part d'aquesta reunió que tingué lloc el 23 de febrer?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. Bastida.

És a dir, jo penso que el Govern té l'obligació de
saber exactament de quin terreny es tracta i de
quines obres es poden fer per treballar amb totes les
garanties millors. I sobretot per saber quin cost
econòmic representa el compromís d'elevar i de
modificar el nivell d'aquest terreny a l'alçada de la
carretera.

Sra. ministra teniu la paraula.
La Sra. Susanna Vela:
Doncs, cap inconvenient, com no pot ser d'una altra
manera. És a dir farem arribar les dues actes, les del 9
de febrer i la del 23 de febrer.

Simplement és això, penso que el Govern
necessitava tenir aquesta informació. Informació que
repeteixo, potser no la vaig saber trobar, però
aquesta informació és la primera vegada que la
tenim, i és quan Ordenament ens ho fa arribar,
doncs, aquest any 2010.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
Alguna altra repregunta?

Gràcies Sr. síndic.

Sra. Bastida teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

La Sra. Roser Bastida:

Gràcies Sra. ministra.

Gràcies Sr. síndic.

Alguna repregunta?

El Sr. síndic general:

Ja hem comentat que és un projecte que afecta els
dos països, i que no afecta només Andorra. Però
d'acord amb la informació que ha rebut últimament
per part de les autoritats franceses i d'acord amb la
planificació del propi Govern, quines creu que són
les fases i el calendari d'execució que preveu seguir la
part andorrana pel que fa a l'ampliació d'aquest
projecte?

Us demano que sigueu breu.

Gràcies Sr. síndic.

La Sra. Roser Bastida:

El Sr. síndic general:

Sí.

Gràcies Sra. Bastida.

Em sembla que no m'ha contestat ben bé al que li
demanava, però de totes maneres, evidentment, que
s'han de saber els costos del que suposaran les obres,
tant la part que ens afecta, com França té calculat
els estudis o havia iniciat els estudis pel càlcul del
que els hi suposaria.

Sra. ministra teniu la paraula.

Sra. Bastida.
La Sra. Roser Bastida:
Gràcies Sr. síndic.

La Sra. Susanna Vela:
Gràcies Sr. síndic.
De moment estem esperant que la part francesa
acabi aquest treball d'anàlisi del terreny i de les
condicions administratives del concurs de l'obra.

Pel que fa a la comissió especialitzada, només
precisar-li que va tenir lloc en dues fases: una, la
primera part el 9 de febrer, i la segona part, que és
quan es va tancar aquesta comissió, el 23 de febrer. I

Torno a repetir, fa escassos dies que aquest concurs
es va atorgar, per tant, aquest treballs, el que sí que
sabem, perquè així ens ho han dit, és que abans de
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final d'any han de tenir tots aquests estudis fets, i al
costat d'aquests estudis hi haurà un calendari amb
les fases d'execució dels treballs.
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Sra. ministra teniu la paraula.
La Sra. Susanna Vela:

Per tant, quan nosaltres tant bon punt tinguem el
coneixement, doncs, d'aquestes fases, doncs, és quan
el Govern es posarà a treballar. Això què vol dir?
Que evidentment el projecte de pressupost del 2011,
doncs, ja hi figurarà la partida amb els diners a la que
ens haguem pres el compromís amb les autoritats
franceses.

Bé, em sembla que els crèdits que s'estan presentant
ara formàvem part de totes les demandes que
s'havien fet en el projecte de pressupost del 2010.
Per tant, això serà un projecte que es presentarà a la
Cambra en el pressupost del 2011. No es tracta
d'avançar les feines, és a dir, tenir uns diners en el
cas que així pogués ser, que el ministre de Finances
no crec que ens deixés fer-ho, aquests diners no sé
quan es podrien pagar.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

És a dir, jo penso que serà un projecte que es
presentarà al 2011, i ja tindrem tota la seguretat
realment dels costos, doncs, que el Govern haurà
assumit i haurà compartit amb el Govern francès.

Gràcies Sra. ministra.
Sra. Bastida.

Moltes gràcies Sr. síndic.

La Sra. Roser Bastida:
Si ho he entès bé, la part andorrana amb els informes
que darrerament ha tramés ordenament territorial, ja
té coneixement del cost de la ubicació, del treball de
la plataforma i dels accessos?

El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
Alguna altra repregunta?
Sra. Bastida.

El Sr. síndic general:
La Sra. Roser Bastida:

Sra. ministra teniu la paraula.

Sí, gràcies Sr. síndic.
La Sra. Susanna Vela:

No, només una última repregunta.

Doncs, sí, hi ha una primera proposta on se'ns diu,
doncs, quins tipus de treballs s'haurien de fer i el cost
que tindrien.

No creu que valdria la pena dins dels projectes de
prioritats, de tenir realment aquest com una prioritat
quant als projectes del Govern abans del projecte
2011?

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies Sra. ministra.

El Sr. síndic general:

Sra. Bastida.

Gràcies Sra. Bastida.
Sra. ministra teniu la paraula.

La Sra. Roser Bastida:
Sí, vista la quantitat de projectes de llei de crèdits
extraordinaris que presenta el Govern, no seria
adequat tenir el màxim de celeritat i que tampoc es
cansi l'altra part, tenint en compte la dilació en el
temps. No seria possible estudiar abans del
pressupost 2011, la possibilitat de presentar algun
projecte de llei de crèdit extraordinari per avançarnos sobre aquest tema, perquè... dins del conjunt que
s'han presentat no deuria par venir d'un?

La Sra. Susanna Vela:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, és clar que és un projecte prioritari. El que passa
és que clar, no podem demanar uns diners si no
sabem exactament el cost que té aquesta obra, sense
saber realment el Govern si ho podrà assumir, i
també sense saber si el Govern francès estarà
d'acord, doncs, amb aquesta proposta que farem
nosaltres de reemborsament d'uns diners per una
obra.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sra. Bastida.
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El Sr. síndic general:

La Sra. Roser Bastida:

Gràcies Sra. ministra.

Bé, és que ara ha portat un complement d'informació
dient que no és possible adequar el terreny.
Certament que ara aquest terreny està totalment
enfonsat amb les terres del túnel d'Envalira. No ens
havia dit prèviament que això no era possible.
Doncs, com quedem, és un problema de cost? És un
problema que no és possible adequar al terreny? És
que no acabo de seguir les seves respostes.

La Sra. Roser Bastida:
Miri, perdoni Sr. síndic, ara sí que és l'última.
Saben o no el cost del projecte? Perquè és que m'he
perdut... En un moment donat em diu que tenen el
coneixement del cost i quan se'ls hi demana la
possibilitat de prioritzar en front d'altres projectes,
em diuen que necessiten saber quin cost tindrà.

Gràcies.

Saben o no l'import, i si el saben quin és, si us plau?

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Sra. ministra teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

La Sra. Susanna Vela:

Sra. ministra teniu la paraula.

Bé, crec que no és cap problema. El que es tracta és
de saber és que si hem de signar un conveni, hem de
saber exactament el que estem signant i hem de
saber exactament que els hi oferim a la part francesa.

La Sra. Susanna Vela:
Bé, el que sí que sabem, és que tal com es va
formular el compromís amb França és difícil
d'assumir, perquè el reemplenament del terreny és
impossible a nivell constructiu. Això sí que ho
sabem.

Per tant és a dir, ens hem de ben assegurar, que si
nosaltres els hi diem que, evidentment, podem
assumir l'elevació d'aquest terreny, sigui de la forma
que sigui, n'hem d'estar amb tota la seguretat. No
només per una qüestió econòmica, sinó també per
una qüestió de responsabilitat, que aquí al damunt
s'ha de bastir un centre escolar.

Per tant, a partir i davant d'aquesta notícia, doncs,
que no ens va fer massa gràcia saber, sí que es va
demanar a Ordenament Territorial, doncs, altres
possibilitats. Altres possibilitats com podria ser fer
plantes soterrades per aparcament, per poder fer
dipòsits. I això és sobre el que estem parlant.

Per tant, no podem oferir res a França fins que
nosaltres no tinguem molt clar, doncs, quina és l'obra
que cal realitzar i que, evidentment, ells la puguin
compartir com fins ara hem compartit el fet
d'assumir tota l'obra, o sigui, des del començament
d'aquests fonaments, doncs, al seu sostre. És a dir,
que pensem que és la millor manera de treballar i,
sobretot, a nivell de criteri tècnic, és el més fàcil de
fer.

El que sí que resulta, és que el simple abocament de
terres allà per consolidar un terreny per preparar-lo i
per fer una construcció al damunt, sembla ser que
això no és possible. Per tant, això el que sí que ens
ha conduit, doncs, és a demanar a Ordenament
altres alternatives i és el que s'està acabant de
treballar, i , per tant doncs, de tancar. Esperem,
evidentment, tenir aquestes xifres, perquè com he
dit, el dia 9 de juny, almenys a mi m'agradaria arribar
a París amb una proposta al damunt de la taula i que
el Govern francès la podés valorar.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.

Moltes gràcies Sr. síndic.

La Sra. Roser Bastida:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sra. ministra.

Ara sí que és l'última.
Perdoni.

Alguna altra repregunta?
Sra. Bastida teniu la paraula.

El Sr. síndic general:
L’última, l’última...
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El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Sra. Bastida és que no us he donat la paraula. Si
m'he la demaneu us la donaré.

El Sr. síndic general:

(Se sent riure)

Gràcies Sra. ministra.

Teniu la paraula.

Donarem la pregunta per acabada.
Sí, Sr. Carles Blasi.

La Sra. Roser Bastida:
Gràcies.

El Sr. Carles Blasi:

Ara sí que és realment l'última.

Gràcies Sr. síndic.

Com és que els estudis previs que havien elaborat el
curs escolar 2008-2009, les autoritats franceses dels
ministeris d'Urbanisme i d'Educació, que s’havien
traslladat els tècnics aquí a Andorra, conjuntament
amb els tècnics d'Ordenament del Territori que
havien valorat positivament la viabilitat del projecte,
no s'han tingut ara en compte?

Amb tantes repreguntes jo també m'he perdut una
mica, per tant, voldria a veure si la ministra em pot
aclarir.
M'ha semblat entendre al principi d'una de les seves
respostes, vostè ha dit que ara que vista la
complexitat del volum del terreny a reomplir, en el
qual no es tracta d'abocar terres i posar-hi un edifici
a sobre sinó que és molt més complex, hi ha un
acord que el Govern francès estudiarà el tipus de
projecte que s'ha de fer, i llavors sabrem quin és el
cost que ha d'assumir la part andorrana. Si ho he
entès bé i si això és així perquè m'ho confirmi,
perquè llavors si això és així, és evident que primer
s'ha de fer aquest projecte, ens hem de posar d'acord,
s'ha de valorar, i llavors la part andorrana podrà
demanar el crèdit extraordinari, o per via de la llei de
pressupost ordinari, que sabrà quina quantitat
necessita i en qualsevol cas, segur que no serà durant
aquest any. I si ho he entès bé, també formaria part...
ho avançaria el Govern francès i seria el Govern
andorrà que ho hauria de pagar amb posterioritat.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. Bastida.
Sra. Susanna Vela teniu la paraula.
La Sra. Susanna Vela:
Gràcies Sr. síndic.
Miri, jo l'únic que li puc dir, és que justament abans
d'aquesta reunió a París al març del 2009, al febrer
del mateix any hi ha una visita al lloc del terreny, i
en una acta les autoritats franceses no acaben de
veure clar aquest terreny, sobretot perquè es veu que
hi havia damunt de la taula un altre terreny, que ara
no recordo el seu nom i no trobo els papers, també
un terreny a Encamp, no? L'única dificultat, és que
aquest altre terreny a Encamp, que segurament era
més bo, era de titularitat privada i això, doncs,
complicava molt la història, no?

És així?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Blasi.
Sra. ministra teniu la paraula.

Per tant, no entenc exactament la seva pregunta.
El mes de febrer quan es fa una visita tècnica,
França, doncs, sembla ser que posa una mica de pega
o posa en dubte la qualitat d'aquell terreny. Ell
mateix diu que serà molt més costós que construir en
un altre lloc pla. Això suposo que no cal ser massa
expert per poder-ho saber. Per tant, no entenc massa
ben bé la seva pregunta.

La Sra. Susanna Vela:
Doncs, de fet és així, potser jo m'he explicat força
malament. Són temes de construcció que desconec.
Però la qüestió és aquesta. És a dir, quan ells sabran
quin tipus a partir de la informació que ja comencen
a recollir, doncs, amb aquesta empresa que ja han
contractat, doncs, a partir d'aquí sabran quin tipus
exacte d'edifici necessiten i també podran valorar
què fan per poder aixecar, també, doncs, el terreny a
l'alçada de la carretera general.

La qüestió és a dir, que aquetes xifres que jo tinc al
damunt de la taula són les que vam haver de
demanar ara al Ministeri d'Ordenament Territorial. I
penso que són els mateixos tècnics, bé, no puc dir
una cosa que... tampoc em puc atrevir a dir una cosa
per una altra, però la qüestió és aquesta.

El que nosaltres hem fet prèviament és saber una
mica saber el que es podia fer, perquè és clar, les
autoritats franceses també ens ho demanen. No
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9. Pregunta amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume
Serra Serra, conseller general del Grup
Parlamentari Reformista, per escrit de
data 11 de maig del 2010, relativa als
projectes de llei de creació dels col·legis
professionals.

només les autoritats franceses, sinó que el Comú
d'Encamp també ens ha requerit en vàries reunions
per conèixer el projecte perquè a ells els afecta la
planificació que tenen a l'altra banda, doncs, de la
Prada de Moles.
Per tant, per enguany evidentment, els diners
aquests no els tindrem. És a dir, s'hauran de
pressupostar un cop sabrem les xifres, per l'any
vinent.

Fou registrada amb el número 492, i s'ha publicat en
el Butlletí número 25/2010, de l'11 de maig.

Gràcies Sr. síndic.

Exposa la pregunta el Sr. Jaume Serra. Teniu la
paraula.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.

El Sr. Jaume Serra:

Sr. Daniel Armengol teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.
El M. I. Govern té a tràmit la creació de dotze
col·legis professionals, les deu sol·licituds més
antigues des de finals de març del 2009, i les dos
sol·licituds més recents des de finals de juliol del
2009.

El Sr. Daniel Armengol:
Sí, em sento realment en aquesta qüestió però no
me'n puc estar.
Sra. ministra, em pot llegir les xifres que acaba de dir
que tenia sobre la taula que provenen d'Ordenament
Territorial?

La Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de
professionals i de col·legis i associacions professionals
estableix en el seu article 15 que el Govern disposa
de quatre mesos a comptar de la data de presentació
de la sol·licitud del projecte d’estatuts per presentar
la Llei corresponent de creació del col·legi
professional al M. I. Consell General.

Gràcies.
El Sr. síndic general:
Sra. ministra teniu la paraula.

En base a aquests fets es pregunta al Govern: per
quin motiu el M. I. Govern no compleix el que
estableix la Llei i no tramita al M. I. Consell General
els projectes de llei de creació d’aquests col·legis
professionals?

La Sra. Susanna Vela:
Gràcies Sr. síndic.
A veure, hi hauria una plataforma d'uns 3.640
metres quadrats que s'hauria de situar una quota
aproximada de 1.227 metres. Aquest volum de
terraplenat seria d'uns 43.400 metres cúbics de terra
amb la construcció de murs de sosteniment de terres
corresponents. El cost estimatiu d'aquests treballs
serien 750.000 euros.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Serra.
Respon pel Govern el Sr. Naudi. Teniu la paraula.

Segueixo l'informe o la nota d'Ordenament del
Territori, diu: "Tècnicament entenem que aquesta opció
no és viable ja que tindria un impacte paisatgístic
difícilment justificable, i la possibilitat de construir altre
tipus de plantes soterrànies, doncs, quedaria
hipotecada.". Això és la informació que ens va lliurar
Ordenament del Territori.

El Sr. Víctor Naudi:
Gràcies Sr. síndic.
En resposta a la pregunta formulada cal precisar que
actualment el Govern no està incomplint la Llei, i no
s’incompleix la Llei -tal com sembla insinuar-se en la
pregunta formulada- perquè, en primer lloc la
mateixa Llei no estableix cap termini de caducitat
per a les creacions de col·legis professionals en
aplicació estricta de l’article 15.3 que sí que fixa un
termini de tres mesos per emetre l’informe
corresponent i trametre, seguidament, al Consell
General el Projecte de llei de creació en el termini
d’un mes suplementari. Si s’accedeix a aquest

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
Alguna altra repregunta?
Passem a la pregunta número 9.
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termini no s’estableix cap mesura en el sentit del que
succeeix. En termes estrictament tècnics un cop
transcorregut el termini de tres mesos, sense que
recaigui la resolució i sense que s’hagi interposat cap
recurs ni cap demanda, el Govern després de
l’expiració del termini establert en la Llei, pot emetre
l’informe preceptiu i dictar una resolució tant
favorable com desfavorable. En concret es pot
respondre favorablement en posterioritat a aquests
tres mesos: és el Codi de l’Administració.

Diari Oficial del Consell General

El dia 15 de maig es llegeix en aquesta Sala l’informe
de la Comissió Legislativa d’Interior que era la
responsable de tramitar aquesta Llei, i quan es va fer
lectura de l’informe de la ponència es va dir el
següent: “A la Proposició de llei s’han presentat un total
de 76 esmenes de les quals 6 esmenes han estat
presentades pel Grup Parlamentari Liberal, 8 han estat
presentades pel Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, i
62 han estat presentades pel Grup Parlamentari
Socialdemòcrata. De les esmenes presentades 48 s’han
aprovat per unanimitat, 2 esmenes s’han aprovat per
majoria, 14 esmenes s’han transaccionat i aprovat per
unanimitat, 1 esmena s’ha transaccionat i aprovat per
majoria i 11 esmenes han estat retirades.”. És evident
que en aquell debat va haver-hi consens.

Quant al fet que el Govern a hores d’ara encara no
ha tramés al M. I. Consell General els projectes de
llei de creació d’aquests col·legis professionals és
perquè en aquests moments s’estan analitzant els
dotze estatuts presentats per tal d’emetre els
corresponents informes.

El dia 15 de maig del 2008 es vota la Llei per
unanimitat de tots els presents -entre ells molts
presents encara avui en dia-, i es deien coses
d’aquest estil -tant referit a les manifestacions del seu
grup parlamentari o el que li dóna suport-:
“Tanmateix és important la necessitat de la creació d’una
normativa legal que reguli la creació i funcionament dels
col·legis i de les associacions professionals, una normativa
legal que ha de ser la base sobre la qual s’adaptin i es
recolzin cadascun dels col·legis i associacions tant per la
via legal com per la via estatutària”... la via estatutària,
Sr. ministre !

Tot sigui dit de passada, cal subsanar certes
mancances en la informació tramitada d’alguns
col·legis amb els quins es manté un diàleg
permanent.
Per altra banda, considera aquest Govern que és
condició indispensable de disposar del Reglament del
registre per poder inscriure cada col·legi professional
una vegada quedi aprovada la Llei específica de
cadascun d’ells.
Gràcies Sr. síndic.

Continuaven: “Senyors, haig de reconèixer que em
sento satisfet per la feina desenvolupada per la
comissió”... etc, etc.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Víctor Naudi.

La Llei va ser votada, per tant és vigent, i la Llei en
la seva exposició de motius ja fa referència -i no la
llegiré perquè tinc poc temps-, a la necessitat que els
col·legis professionals funcionin a Andorra amb una
certa normalitat.

Sr. Jaume Serra teniu la paraula per la rèplica.
El Sr. Jaume Serra:
Gràcies Sr. síndic.

I anem a l’article estrella, a l’article 15 de la Llei que
és el que vostè em diu que compleix fil per randa...
Ho sento, Sr. ministre, però no el compleix fil per
randa. Ho sento, no ho fa! I li llegiré perquè vostè no
ho ha fet. L’article 15 que se’n titula “Requisits de
creació”... -evidentment dels col·legis professionalsperquè la Llei fa referència a això.

Sr. ministre permeti’m que li recordi alguns fets que
vostè ja coneix i que altres membres del Govern
també coneixen però que és important que els
reprodueixi.
El dia 20 de setembre del 2007, el Consell General
pren en consideració la Proposició de llei d’exercici
de professions lliberals i associacions professionals...
20 de setembre del 2007.

El Sr. síndic general:

A les intervencions que es van fer aquell dia -i em
referia a les que va fer el grup parlamentari que li
dóna suport perquè crec que és el més rellevant, -no
faré les que en certa manera vaig fer jo també i me
les estalviaré- deien: “La nostra primera reacció és
positiva vist que, a més a més, en la Proposició de llei
presentada a tràmit parlamentari es preveu també
l’establiment d’una normativa general per emmarcar la
creació i el funcionament dels col·legis i les associacions
professionals.”. Això deia el grup parlamentari que li
dóna suport, al setembre del 2007.

Sr. Serra...
El Sr. Jaume Serra:
Acabo.
Bé, el dono per reproduït perquè és que... el dono per
reproduït perquè és literalment el contrari del que
diu el Sr. ministre... És literalment el contrari del que
diu el Sr. ministre, i li diu que té quatre mesos. Com
que ell ho podrà llegir a continuació, ja ho farà.
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Per tant, Sr. ministre, aquesta resposta no és pròpia...
no és pròpia de vostè, francament! Em decep. I, a
més a més, quan fa un any que és ministre i jo vaig
sentir que li deien que vostè tenia que anar d’hora a
treballar i acabar tard perquè la feina era feixuga...
Un any és temps més que suficient per tirar això
endavant... Un any, Sr. ministre! I vostè no es pot
escudar amb un Reglament que li vaig fer una
demanda d’informació sobre aquest Reglament,
perquè aquest Reglament fa referència a la inscripció
dels col·legis amb un registre, no de la tramitació en
aquest Parlament.

Sessió ordinària del dia 20 de maig del 2010

-no, no és un senyor, és una senyora- és la
responsable que va accedir a Govern, i la responsable
de tramitar aquests projectes de llei. I li he de
recordar -i li dic les dates- que en el mes de març del
2009, a finals de març del 2009, aquests deu dels
dotze estatuts de col·legis professionals que estan
avui en dia entrats, els van entrar llavors, i en casi bé
tres mesos -considerant al Govern anterior que
estava en funcions- no va fer els deures, ni tan sols
va emetre cap informe. És més, quan nosaltres
arribem al Govern aquests estatuts dormien en algun
calaix i, és més, en el termini d’un any el Govern
anterior no va emetre cap informe a nivell d’establir
el Reglament de registre de col·legis professionals.

El Sr. síndic general:

Sr. ministre teniu la paraula.

I, bé... A veure, el nostre Govern, és veritat, no és
gaire més ràpid però, en tot cas, no és pas més lent, i
hi ha una diferència substancial: en el mateix plaç de
temps, dia per dia, no solament hem recuperat
aquests dossiers sinó que en data d’avui tenim
l’esborrany del Reglament de registre de col·legis
professionals a punt i al mateix temps, tenim part
dels informes -que és una feina bastant feixuga,
també ho haig de dir- sobre la taula, dels informes
que cal emetre preceptivament per tramitar el
Projecte de llei de cada un dels col·legis...

El Sr. Víctor Naudi:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Sr. ministre...

Sr. Serra, s’ha esgotat el temps.
El Sr. Jaume Serra:
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Serra.

Sí, abans de contestar-li, Sr. Serra, si voleu no tinc
cap inconvenient en llegir el que diu el famós article
15, i diu: “En el termini màxim de tres mesos, des de la
presentació del projecte d’estatuts, el Govern ha d’emetre
un informe sobre el projecte d’estatuts. Si l’informe del
Govern és positiu, en el termini d’un mes, el Govern ha
de trametre al Consell General un Projecte de llei de
creació del col·legi professional.”.

El Sr. Víctor Naudi:
Aquesta és la diferència entre el nostre Govern i el
Govern anterior.
Moltes gràcies, Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Bé, jo el que li he dit a la meva resposta és que a la
Llei diu això, però el que no diu és el que succeeix si
aquest termini s’allarga i, per tant, estem amb
l’aplicació estricta del Codi de l’Administració.

Gràcies Sr. ministre.
Sr. Jaume Serra teniu la paraula per la repregunta.

I, bé, en resposta a la pregunta, veig que vostè és
molt coneixedor. Ha exposat tal com es va tramitar
aquest Projecte de llei en el seu dia, i bé, li recordaré
també -i veig que vostè és molt coneixedor-, tenint
en compte que ens diu que aquest Govern ha tingut
un any de termini per fer aquesta tramitació i, és
cert, no li negaré. Però bé, l’única cosa que li
recordaré és que el Govern anterior, al quin vostè li
donava suport -i bona part dels consellers avui
presents que seuen al seu costat-, simplement li
recordaré que en aquest any anterior, la legislatura
anterior la companya de seient del vostre costat
-quan estàveu assentat al banc enfront- és la
responsable que va accedir a la cartera de Govern...

El Sr. Jaume Serra:
Gràcies Sr. síndic.
A veure, perquè...
Sr. ministre jo li vaig a adreçar una pregunta
parlamentària que vostè em va contestar... bé, no me
la va contestar vostè, me la va contestar el secretari
d’Estat però entenc que me la va contestar vostè
perquè la carta està firmada pel secretari d’Estat no
per vostè, però no m’hi cap al cap que vostè no ho
sabés. Per tant, suposo que me la va contestar vostè.
En aquesta resposta vostè diu que hi han dos
col·legis professionals, que la sol·licitud es va
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El Sr. Víctor Naudi:

registrar el dia 28-07-2009, concretament el Col·legi
Oficial d’Arquitectes d’Andorra i el Col·legi Oficial
d’Odontòlegs i Estomatòlegs d’Andorra. Sr. ministre,
vostè era ministre en aquesta data?

Gràcies Sr. síndic.
Bé, com a coneixedor de la Llei que diu que també
és, evidentment jo crec que hauria de saber que... a
veure, si es tramita en paral·lel -que es podria fer
evidentment la creació de la tramitació del Projecte
de llei de cada col·legi professional- ens podríem
trobar amb el fet que un cop aprovats aquests
projectes de llei -que és la seva pròpia llei aprovada
en aquesta Sala-, si no disposéssim del registre no es
podria enregistrar, per tant hi hauria una disfunció
tècnica que la Llei estableix que s’ha de fer. També
és veritat que no fixa cap termini de caducitat i, per
tant, creiem... aquest Govern creu que és oportú de
tenir prèviament a la tramitació dels projectes de llei,
tenir i disposar d’aquest Reglament de registre de
col·legis professionals.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Serra.
Sr. ministre teniu la paraula.
El Sr. Víctor Naudi:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, concretament en les dates a les que fa referència
es poden registrar al mes de juliol: el Col·legi
d’Arquitectes el 28 de juliol del 2009 i el
d’Estomatòlegs el 31 de juliol del 2009 i en aquells
moments, efectivament, era ministre.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.

El Sr. síndic general:

Alguna altra repregunta?

Gràcies Sr. ministre.

No hi ha repreguntes?

Alguna altra repregunta?

Abans de cloure la sessió sí que em permeto invitar a
tots els consellers i grups parlamentaris a fer una
reflexió sobre les possibilitats que dóna el Reglament
del Consell -que en dóna moltes- per intentar no
transformar el que és una sessió de preguntes amb
diàleg entre un conseller i un ministre.

Sr. Jaume Serra, teniu la paraula.
El Sr. Jaume Serra:
Gràcies.
Sr. ministre, vostè ha fet referència als meus amplis
coneixements de la Llei i de tot aquest tema. Jo
només demano que vostè tingui els mateixos que jo.
Per favor li demano perquè és que si no estem
arreglats! És a dir, si vostè que és el que ha d’aplicar
les lleis no se les coneix... malament anem! Jo no vull
pretendre conèixer-me-les molt bé, però vostè sí que
se les hauria de conèixer fil per randa.

Crec que hi ha tota una sèrie d’articles que permeten
des de sessions temàtiques sense necessitat de
votacions, fins compareixences tant en comissions o
sobre un tema en particular dels ministres
corresponents sobre un tema, llavors sí que entraria
aquest element.
Ho sotmeto perquè crec que fóra més saludable per a
tots plegats.

Li vaig fer... La Llei diu moltes coses, però una de les
coses que diu és que s’haurà de desenvolupar
reglamentàriament, i fa una precisió molt concreta a
desenvolupar el Reglament en relació al Registre.
Això vostè ho ha dit i jo també.

S’aixeca la sessió.
(Són les 18.40h)

Pensa el Sr. ministre -i aquí va la meva pregunta-,
que per tramitar una Proposta de creació en el
col·legi professional cal un reglament?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Serra.
Sr. ministre teniu la paraula.
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8. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Roser Bastida Areny, consellera
general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit
de data 11 de maig del 2010, relativa al terreny i
projecte d'ampliació del Lycée Comte de Foix a
Encamp, (Reg. Núm. 491).

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral
disponibles per a la sessió del dia 20 de maig del 2010

1. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Daniel Armengol Bosch,
conseller general del Grup Parlamentari Reformista,
per escrit de data 19 de maig del 2010, relativa a la
Llei de l’IVA, (Reg. Núm. 547).

9. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Jaume Serra Serra, conseller general del
Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 11
de maig del 2010, relativa als projectes de llei de
creació dels col·legis professionals, (Reg. Núm. 492)

2. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas,
conseller general del Grup Parlamentari Reformista,
per escrit de data 19 de maig del 2010, relativa al
Conveni signat entre el Govern i el Comú
d’Encamp sobre trasllat de runa, (Reg. Núm. 548).
3. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president
del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de
data 19 de maig del 2010, relativa a l’abast concret i
detallat de l’acord/acords que Govern està negociant
amb Brussel·les en relació a l’Euro, més enllà del fet
de poder encunyar Euros i de considerar l’Euro com a
moneda oficial d’Andorra, (Reg. Núm. 550).
4. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet,
president del Grup Parlamentari Andorra pel
Canvi, per escrit de data 19 de maig del 2010,
relativa al règim sancionador de la Llei de
comptabilitat, (Reg. Núm. 550).
5. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Joan Torres Puig, conseller general del
Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 11 de
maig del 2010, relativa al tancament obligatori dels
comerços els diumenges a la tarda, (Reg. Núm. 488)
6. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per
la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, consellera general del
Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 11 de
maig del 2010, relativa als professionals adscrits al
SAAS que han deixat d'exercir al nostre país i quines
són les mesures que pensa prendre el Govern per
cobrir aquestes mancances, (Reg. Núm. 489)
7. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Jaume Serra Serra, conseller general del
Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 11
de maig del 2010, relativa a la liquidació dels
ingressos a data 31 de març de 2010 i sobre
execucions, (Reg. Núm. 490).
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