Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 10/2012 - 22 pàgines
Sessió ordinària del dia 14 de juny del 2012

El dia 14 de juny del 2012, dijous, es reuneix a la
Casa de la Vall, (nou hemicicle), 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. 35/2012, que és el següent:

M. I. Sra. Celine Mandicó Garcia
M. I. Sra. Meritxell Mateu Pi
M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora
M. I. Sr. Pere Obiols Mogio
M. I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme
M. I. Sr. David Rios Rius
M. I. Sr. Martí Salvans Abetlla
M. I. Sr. Aleix Varela González
M. I. Sra. Meritxell Verdú Marquilló

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta
oral, (segons llistat annex).
Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels
M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Mònica Bonell
Tuset, Síndic General i Subsíndica General,
respectivament, s'ha procedit a comprovar la
presència dels membres, que ha quedat registrada
d'acord amb la relació següent:

El M. I. Sr. Síndic General ha excusat l’absència dels
Srs. Pere Altimir Pintat, Josep Anton Bardina Pau,
Xavier Montané Atero i de la Sra.Sílvia Riva González.
També hi és present el M. I. Sr. Antoni Martí Petit,
Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs. Jordi Cinca
Mateos, Ministre de Finances i Funció Pública; Jordi
Alcobé Font, Ministre d’Economia i Territori; Gilbert
Saboya Sunyé, Ministre d’Afers Exteriors; Marc Vila
Amigó, Ministre de Justícia i Interior; Cristina
Rodríguez Galan, Ministra de Salut i Benestar; Roser
Suñé Pascuet, Ministra d’Educació i Joventut; Francesc
Camp Torres, Ministre de Turisme i Medi Ambient, i
Albert Esteve García, Ministre de Cultura.

M. I. Sra. Olga Adellach Coma
M. I. Sr. Miquel Aleix Areny
M. I. Sr. Daniel Armengol Bosch
M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra
M. I. Sr. Ladislau Baró Solà
M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany
M. I. Sra. Roser Bastida Areny
M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset
M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot
M. I. Sra. Sílvia Calvó Armengol
M. I. Sr. Carles Enseñat Reig
M. I. Sra. Sofia Garrallà Tomàs
M. I. Sra. Olga Gelabert Fàbrega
M. I. Sra. Rosa Gili Casals
M. I. Sra. Mariona González Reolit

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa
Besolí, secretari general del Consell General.
(El M. I. Sr. David Rios Rius, secretari de la
Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 16.00h)
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4t informe d’avaluació del Moneyval, en aquest cas el
Principat d’Andorra.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

L’informe d’aquesta quarta avaluació fa referència a
l’evolució d’Andorra des de la seva darrera avaluació
que va tenir lloc l’any 2007, i per tant, es refereix a
un període de quatre anys concretament des del
2007 fins a finals del 2010.

Un informo que s’han presentat dues preguntes amb
caràcter urgent, que van ser admeses a tràmit ahir
per la Sindicatura i que figuren en primer lloc del
llistat que se’ls hi deu haver passat.

Cal entendre en base a què estan fets aquests
informes. Aquests informes tenen dos elements
essencials. Un primer element surt del qüestionari
que el Govern ha de respondre a finals del període
avaluat, i que en aquest cas ho va fer l’anterior
Govern el 12 de gener del 2011. I l’altre element
essencial és la visita que el grup d’experts avaluadors
del Moneyval fa en el país al qual s’està avaluant, i en
aquest cas aquesta visita va tenir lloc del 20 al 26 de
març del 2011.

Recordo que el temps total per cada pregunta és de 8
minuts entre els dos torns que tenen tant el que fa la
pregunta, com el membre del Govern que respongui,
i després entraríem en el torn de repreguntes on hi
ha un minut per pregunta i un minut per resposta, i
hi poden haver tantes repreguntes com es vulgui.
Doncs, procedim amb la primera de les preguntes.

1. Pregunta amb declaració d’urgència al
Govern, formulada per la M. I. Sra.
Meritxell Mateu Pi, Consellera General
del Grup Parlamentari Demòcrata, per
escrit de data 13 de juny del 2012,
relativa al 4t cicle d’avaluació d’Andorra
al Moneyval.

Un cop fetes aquestes dues... fet l’informe o respost
el qüestionari i feta la visita, els avaluadors el que fan
és emetre un informe. En aquest cas, aquest informe
va ser emès a finals del 2011, i en el període que va
des de la visita fins al període d’emissió del primer
informe no acostuma a passar cap fet rellevant. Un
cop s’ha emès el primer informe, sí que s’obre un
període en el que el país avaluat, pot fer les seves
consideracions, les seves al·legacions, donant peu, si
s’escau a alguna modificació de l’informe, que
finalment és avaluat amb plenari, que en aquest cas
aquest plenari va tenir lloc del 5 al 9 de març del
2012, i en el qual, doncs, es va acabar emetent
l’informe el que feia referència a la pregunta.

Fou registrada amb el número 552, i s’ha publicat en
el Butlletí núm. 39/2012, del 13 de juny.
Exposa la pregunta la Sra. Meritxell Mateu Pi.
La Sra. Meritxell Mateu:
Gràcies Sr. síndic.
El passat dia 15 de maig el Comitè Moneyval del
Consell d’Europa va fer públic l’informe relatiu al 4t
cicle d’avaluació al qual ha estat sotmesa Andorra.

Aquest informe, ja avanço que el Govern, doncs, el
valora molt positivament, dóna una qualificació a
Andorra per aquest període de regular “follow-up”, és
a dir un reconeixement d’una banda els progressos
realitzats per Andorra en matèria de blanqueig de
capitals i finançament del terrorisme, des de
l’adopció de la tercera avaluació. I permet, i això és
el més significatiu, que Andorra pugui avançar dins
del Moneyval amb un procés d’avaluació
convencional. És a dir, no s’haurà de fer cap acció
extraordinària per intentar re-atrapar allò que no
s’hagués fet en el període que tocava fer-ho.

D’acord amb els continguts d’aquest informe es
pregunta al Govern:
Quina valoració fa el Govern del resultat de
l’avaluació?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.

Així, doncs, el proper examen, diguem-ho així entre
cometes, serà durant l’any 2013, en el qual s’haurà
de presentar un informe de progrés que s’acostuma a
fer a la meitat, doncs, de l’avaluació i que ens portarà
ja fins a la cinquena avaluació a finals del 2015.

Respon pel Govern el Sr. Jordi Cinca.
El Sr. Jordi Cinca:
Gràcies Sr. síndic.
Efectivament, el grup d’experts del Consell d’Europa
que avalua les mesures de lluita contra el blanqueig
de capital i el finançament del terrorisme, conegut
com a Moneyval, va fer públic el passat 15 de maig
l’adopció de l’informe del plenari de l’avaluació del

Què hauria passat en el supòsit que no s’hagués
aconseguit aquest nivell de qualificació, que al final
és el que ens hauria d’inquietar? Doncs, si no
s’hagués aconseguit aquest nivell de qualificació,
Andorra hauria passat a un nivell de seguiment
superior al que haurà de passar. Possiblement en
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aquest seguiment s’hauria incorporat el GAFI, a més
a més del Moneyval, i amb tota probabilitat hauríem
estat inclosos en la llista de països que no
compleixen el qualificats de no cooperants. Per tant,
entenem que això ens ha de fer valorar positivament
aquest informe i especialment tenint en compte el
contingut del que va ser el primer informe, en aquell
que deia que s’admetia un cop s’havia fet la visita.
Perquè aquell primer informe no ens permetia ser
massa optimistes. Finalment s’ha revertit la situació.
L’informe, cal dir-ho també, permet refermar el
compromís d’Andorra, ja no dic el compromís del
Govern, el compromís d’Andorra en la lluita contra
el blanqueig de capital i el finançament del
terrorisme, manté Andorra com una plaça seriosa i
dins dels estàndards de transparència que exigeix
avui en dia la comunitat internacional, i permet
consolidar la creixent credibilitat del nostre país dins
dels organismes internacionals. (0.07’.27’’)
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El Sr. Jordi Cinca:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Sí, efectivament, com bé diu la Sra. consellera,
l’informe s’emet bàsicament en base a aquests dos
elements que he explicat abans, i és cert que tot i no
tenir l’informe previ que com també he explicat es va
emetre a finals del mes de desembre de l’any 2011, el
Govern no va quedar-se expectant per veure quin
era el contingut d’aquest informe.
Val a dir que no es va expectant d’entrada, perquè la
direcció de la UIF només arribar a Govern ens va
manifestar el seu neguit pel que podia ser el
contingut d’aquest informe. Per què? Doncs,
quedaven algunes qüestions per resoldre, algunes
qüestions que calia accelerar si volíem tenir un
informe suficientment positiu.
En aquest sentit, recordaran tots vostès, que ja
només arribar, de fet dins els primers 10 dies des de
la presa de possessió del Govern, ja es va impulsar un
canvi legislatiu amb una modificació de la Llei de
cooperació penal internacional i de la lluita contra el
blanqueig de diners o valors producte de la
delinqüència internacional. Aquesta modificació ja
obeïa a poder-nos anticipar al que preveiem que diria
l’informe del Moneybal i d’aquesta manera evitar
tenir ensurts, i com a mínim tot i no haver-se fet dins
del període preestablert sí que, poder justificar que el
país havia pres les seves mesures i també poder
al·legar, perquè cal fer-ho i així ho vam fer que
entremig hi havia hagut un període electoral el qual
havia retardat alguns elements.

I a tots aquests aspectes positius, també entenem que
hem de saber veure, i per això l’informe ens qualifica
en el nivell de regular “follow-up”, doncs, que també
ens posa un toc d’atenció en alguns aspectes que
encara ens cal millorar, i ens marca, ens traça el camí
que haurem de seguir en el futur si volem superar
unes avaluacions que cada vegada són més exigents i
que, per tant, cada vegada requeriran de més esforç
pels països avaluats, en aquest cas per Andorra.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.

No només va fer això, també va anunciar ja el
Moneybal els esforços que es farien al llarg del 2011 i
el 2012 per dotar la UIF de més infraestructura tan
tècnica com humana per poder realment abordar tot
allò que li és encomanat pel Moneybal i aquest és un
element important. El Govern durant aquests mesos
el que va fer també va ser restablir les relacions amb
l’IOSCO, un organisme que...

Sra. Meritxell Mateu.
La Sra. Meritxell Mateu:
Gràcies Sr. síndic.
Hem pogut llegir aquestes darreres setmanes que s’ha
posat en dubte sovint la voluntat de l’actual Govern
de lluitar contra el blanqueig de capitals. Ja en la
seva resposta ens comentava que l’informe està
elaborat en base a la visita d’avaluació que va tenir
lloc abans de les eleccions generals, és a dir del 20 al
26 de març del 2011.

El Sr. síndic general:
Hauria d’anar acabant Sr. Cinca, si us plau.
El Sr. Jordi Cinca:

De fet, ens podria dir que és el que ha fet el Govern
de real i quines accions ha emprat des del maig del
2011 d’acord amb els elements que ressurten
d’aquest informe?

Sí, un organisme que per escrit havia manifestat el
seu neguit en relació a l’actitud i a la poca
cooperació que rebia d’Andorra els darrers temps i
per tant, en base a aquesta poca cooperació que
rebia d’Andorra recomanava, demanava al Moneybal
que ho tingués en compte a l’hora d’avaluar-lo i que
per tant, tingués la nota negativa en relació a
aquesta cooperació en relació al Moneybal.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. Jordi Cinca.
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A banda d’això, també s’ha intensificat les feines
dins de la comissió permanent que fa el seguiment
del Moneybal de manera que van poder així preparar
les reunions que van tenir lloc a partir del primer
trimestre del 2012 un cop vam tenir ja l’informe
definitiu.

Sessió ordinària del dia 14 de juny del 2012

Aquests organismes i amb la seva pròpia metodologia
d’avaluació, i ja així queda reflectit, el que pretenen
és un esforç continuat, un esforç continuat de part
dels països. De fet, i agafant l’exemple del Moneybal
però que seria reproduïble en molts altres
organismes, t’avaluen un període de quatre anys però
a la meitat et fan un informe de progrés, per tant ells,
el que compten és que durant tots els quatre anys
aniràs fent millores i aniràs avançant en les
recomanacions que t’han indicat.

Només per acabar Sr. síndic, dos dades que em
semblen importants:
El primer informe, el que surt de la visita i del
qüestionari respost, dóna unes notes en relació a les
49 recomanacions que fa el Moneybal. En el primer
trimestre del 2012 gràcies a totes aquestes coses que
he explicat que es van fer durant el 2011 es van
aconseguir millorar 11 de les 49 notes que tenia
Andorra anunciades, i dins d’aquestes 11 notes, 4 en
16 de les recomanacions que són la clau de tota la
feina que es fa des del Moneybal. Cal dir que si
d’aquestes 16 notes que són clau en el Moneybal, 9
no les superes, és impossible superar l’avaluació, i
gràcies a aquestes 4 que es van millorar, Andorra ha
pogut tenir 9 notes favorables en aquestes 16
recomanacions i per tant, superar l’informe.

En aquesta línia és en la que s’està ja treballant, i de
fet tot just s’acaba de fer públic l’informe de la quarta
avaluació i el que s’ha fet és intensificar ja els treballs
de la Comissió Permanent, una comissió transversal
on hi participa gents de diferents ministeris:
Exteriors, Finances... però també de diferents
organismes com és: l’INAF, la pròpia UIF òbviament
que ho encapçala, també des de l’Administració de
Justícia, la pròpia Batllia i la Fiscalia i en aquest
sentit ja s’estan preparant algunes modificacions que
en breus setmanes seran entrades el si del parlament
per la seva discussió, com són unes modificacions del
Codi Penal i el Codi de Procediment Penal en la
línia de les recomanacions, no només que ens fa el
Moneybal, sinó també que ens fa el Greco i que ens fa
d’altres organismes. Perquè una altra cosa que hem
de tenir en compte, és que aquests organismes
treballen de manera molt coordinada, és a dir, no
podem pas pensar que el que acabes esmentant o el
que acabes dient, o el que acabes assegurant que
faràs amb un organisme no és contemplat des dels
altres, per tant el que fem des de Govern és abordar
la relació amb tots ells des d’un sol lloc amb una sola
coordinació i assegurar així que hi ha uniformitat i
homogeneïtat amb el que es diu a tot arreu i que
complim allò que anem explicant també a tot arreu.

Per tant, Sra. consellera tingui l’absoluta certesa que
la feina feta aquests darrers mesos en aquest àmbit
ha estat fonamental per poder superar l’avaluació.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Entrem en el temps de les repreguntes...
Sra. Meritxell Mateu.
La Sra. Meritxell Mateu:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, hem escoltat tot el que ens ha dit del que potser
han fet i que segurament han fet... però d’aquest
informe normalment es fa l’avalució cada 4 anys i el
que voldria saber, és si el Govern té previst seguir
treballant o esperar que hi hagi un nou informe el
2015.

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

Gràcies Sr. síndic.

Bé, si no hi han més repreguntes passem a la segona
de les preguntes.

El Sr. síndic general:

2. Pregunta amb declaració d’urgència al
Govern formulada per la M. I Sra. Rosa
Gili Casals, Consellera General del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit
de data 13 de juny del 2012, relativa a
l’anunci de la creació del nou museu de
la ràdio a l’edifici de Ràdio Andorra.

Gràcies.
Sr. Jordi Cinca.
El Sr. Jordi Cinca:
Gràcies Sr. síndic.
Jo crec que aquest tema que apunta la Sra.
consellera és la clau de com s’han de mantenir les
relacions amb aquest tipus d’organisme.

Fou registrada amb el número 553 i s’ha publicat en
el Butlletí número 39/2012, del 13 de juny.
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Exposa la pregunta la Sra. Rosa Gili Casals.
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relació amb les comunitats veïnes; realitzar
l’inventari general del patrimoni cultural; restaurar i
conservar els béns culturals mobles i immobles;
promoure i difondre el patrimoni cultural andorrà
donant-li suport institucional i projecció a nivell
nacional i internacional amb la col·laboració adient
dels diferents agents socials, fomentar la creació de
noves col·leccions patrimonials i l’obertura de noves
instal·lacions culturals i estimular el turisme cultural
seguint els eixos estratègics, i fomentar els drets
d’accés dels ciutadans al patrimoni cultural.

La Sra. Rosa Gili:
Gràcies Sr. síndic.
En el seu discurs en el debat d’orientació política del
passat 7 de juny, el cap de Govern ens anunciava la
restauració de l’edifici de Ràdio Andorra i la seva
conversió en un museu de la ràdio.
Per tot l’exposat, pregunto: ens pot explicar Govern
quines són les seves motivacions per a voler tirar
endavant el futur museu de la ràdio i al mateix
temps donar-nos més detalls sobre aquest?

Estic convençut que convindrà amb mi que Ràdio
Andorra s’ha integrat plenament en el marc
d’aquests deures, els valors patrimonials associats a
aquesta institució es poden catalogar tant en
l’apartat immoble com en el moble i l’immaterial.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

En referència a l’immoble els deures de conservació
ja es van iniciar a l’any 2011, el d’intervenció
d’urgència en la fase 1. La fase 2... i va costar uns
47.000 €, perdó!; la fase 2 s’executarà durant el 2012
amb un import d’uns 165.000 €. I la fase 3, prevista
pel 2013, pujarà uns 154.000 €.

Gràcies.
Respon pel Govern el Sr. Albert Esteve.
El Sr. Albert Esteve:
Gràcies Sr. síndic.

En resum, l’Estat haurà invertit uns 366.000 € per
recuperar un edifici que havia estat tancat durant
prop de trenta anys. Tindrem, doncs, un edifici
sanejat a l’espera de la intervenció que cal fer per
donar-hi un ús -seria la intervenció interior-.

Molt Il·lustre Consellera Gili, més que de
motivacions crec que em pertoca parlar d’obligacions
tant del ministeri que represento com del Govern i la
resta d’institucions del nostre país.
En efecte el patrimoni cultural constitueix un dels
testimonis principals de la història, la identitat i la
creativitat d’un país. És un deure essencial de la
societat i dels poders públics preservar aquesta
riquesa col·lectiva i transmetre-la en les millors
condicions a les generacions futures.

Com vaig indicar en la meva compareixença davant
la Comissió de Cultura que vostè presideix, tenim
com a prioritat donar un ús a l’edifici compatible
amb el caràcter monumental del bé. Un monument
sense ús, és un forat sense fons, li ho vaig dir a l’hora,
en aquell moment, i crec que... ho repeteixo ara.

Per assolir el deure constitucional de conservació,
promoció i difusió del patrimoni històric, cultural i
artístic el Govern ha de dotar-se dels mecanismes
necessaris. Junt de la protecció, la conservació i la
restauració, les obligacions adquirides per les
administracions públiques tenen per objecte la
conservació integrada, el coneixement, el foment i la
difusió del patrimoni cultural d’Andorra.

Tenint en compte que el 24 de febrer del 2004
l’edifici de Ràdio Andorra va ser declarat bé
inventariat, i inclòs en l’inventari general del
patrimoni cultural, aquest ús ha de ser compatible
amb la conservació dels valors del bé: la seva
integritat i la seva autenticitat, i en el respecte, la
seva història i la seva identitat. I, d’altra banda, ha
de correspondre al que preveu el Conveni amb el
Regne d’Espanya que preveu principalment en el seu
article 3.- Destinació i Gestió de l’Edifici: “El Principat
d’Andorra es compromet a afectar els béns que
constitueixin el patrimoni de Ràdio Andorra:
terrenys,
edificis,
mobiliari,
instal·lacions,
denominació comercial al patrimoni nacional i a
finalitats d’interès públic, i a gestionar-los amb
finalitats de caire cultural i d’interès públic i sense
ànim de lucre, per tant l’Estat -en aquest cas el
Ministeri de Cultura- té uns deures relatius a la
conservació i la difusió del patrimoni de Ràdio
Andorra que no s’acaben amb la fase d’intervenció
sobre l’estructura arquitectònica.

El paper socialitzador del patrimoni cultural passa
per les mesures de foment que han d’afavorir-ne
l’accés i garantir-ne el coneixement.
Cal que la ciutadania prengui consciència de la
importància del patrimoni cultural com a testimoni
d’un llegat comú.
Correspon, d’altra banda, al Departament de
Patrimoni Cultural l’exercici de les funcions bàsiques
següents -una llista que no és exhaustiva-: vetllar per
la conservació i la protecció dels béns materials i
immaterials; desenvolupar projectes de recerca
històrica per ampliar els coneixements i omplir els
vuits de la història d’Andorra, així com la seva
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En la mateixa compareixença davant la comissió,
vaig indicar que prioritzarien l’inventari de les
instal·lacions radiofòniques de Ràdio Andorra. És un
material específic que requereix un assessorament
tècnic. Cal identificar clarament el que s’ha de
conservar ja que condicionarà el programa de
rehabilitació.

Finalment, per donar-vos una mica més de detall en
aquesta fase inicial, estem fent el tancament dels
estudis inventaris per tal de documentar
detalladament tot el patrimoni de Ràdio Andorra i
en base a aquest coneixement...

Ens cal, doncs, també iniciar la fase de recuperació
del patrimoni moble que depèn d’”Inventari i
Conservació”. El d’”Elaboració i Estudis de les
Instal·lacions” la maquinària, una part solidària de
l’edifici, és una maquinària dels anys 30 i és única.
Té un valor a nivell nacional però també més enllà ja
que la major part d’aquestes infraestructures
radiofòniques han desaparegut. S’ha d’avaluar el
valor que pugui tenir en les fases posteriors que
modificaven l’estructura inicial.

Sr. ministre hauria d’acabar, si us plau.

El Sr. síndic general:

El Sr. Albert Esteve:
Doncs, estem acabant de valorar els recursos
necessaris per les fases inicials de manera que es
pugui introduir-los en el pressupost 2013. Tot el
procés, com no pot ser d’altra manera, serà efectuat
amb total transparència i ja des d’ara em poso a
disposició tant de la Comissió de Cultura com
d’aquesta Cambra, per anar-los informant dels
avenços en aquest projecte, que se’ns dubte millorarà
la nostra oferta cultural i turística.

També l’elaboració d’un inventari actualitzat dels
béns mobles que es troben a l’interior de l’edifici. Tot
aquest patrimoni moble -part del qual és solidari de
l’edifici, com he dit- perd el seu sentit, la seva
autenticitat si el traiem del seu context històric i
condiciona, alhora, l’ús de l’edifici.

Moltes gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Paral·lelament el ministeri també treballa activament
en la recuperació del material documental que depèn
de l’Arxiu Nacional. S’han localitzat més de 133.000
documents sonors que daten des dels anys 30 als
80...

Gràcies.
Sra. Rosa Gili.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Després d’unes negociacions iniciades més de vint
anys abans, el 5 de febrer del 2009 Andorra
aconseguia la propietat de l’emblemàtic edifici de
Ràdio Andorra. Espanya, finalment, cedia en plena
propietat els béns immobles i mobles i totes les
instal·lacions de Ràdio Andorra, això sí tal i com ha
dit el Sr. ministre, amb la condició que aquestes es
destinessin a finalitats d’interès cultural i general
sense ànim de lucre.

Hauria d’anar acabant Sr. ministre, si us plau.
El Sr. Albert Esteve:
Molt bé.
També, doncs, hi treballa l’arxiu d’etnografia
d’Andorra que està fent una recerca oral per
recuperar la memòria històrica i la història de la
tècnica.

Durant el mandat de l’anterior Govern es va
procedir a diverses actuacions urgents de
conservació de l’edifici al mateix temps que es
pensava ja en com valoritzar l’edifici de Ràdio
Andorra, a fi de donar-li una utilitat adequada al seu
espai i al que havia sigut i representat pel nostre país.

En resum, l’edifici en el fons, de Ràdio Andorra
suma molts aspectes patrimonials, un interès
arquitectònic evident, un interès històric nacional i
internacional en relació amb la història i de la
tècnica i la radiodifusió i un valor d’identitat i
vinculat a la història de la Ràdio i Televisió
d’Andorra. La suma d’aquests interessos històrics i
patrimonials ens ha dut a projectar el
desenvolupament d’un museu destinat a difondre
aquest patrimoni emblemàtic.

Una proposta d’utilització era la d’ubicar-hi les
instal·lacions de la ràdio i la televisió andorrana,
destinació que podia semblar natural i justa pel dit
edifici tenint en compte la seva història. Fins i tot
s’havien fet els treballs d’avaluació necessaris i
només mancava l’anàlisi econòmic del que suposava
la inversió.

En trobem, com ja vaig dir a la premsa, en una fase
inicial, embrionària que, a més s’integra dins del
projecte d’enllestir la diagnosi dels museu per tal
d’establir un pla estratègic de museus en el període
2012-2015.

Convé recordar que actualment les instal·lacions
d’RTVSA es troben en un edifici arrendat que tot i
les tan celebrades negociacions de lloguers dels
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Per situar-nos bé, estem parlant de béns tant
importants com l’Arxiu de les Set Claus que conté el
primer Pariatge de 1278, un privilegi pel qual es
reconeixia i legitimava al segle XV el Consell de la
Terra, els fons del Tribunal de Corts, el fons notarial,
el fons de les administracions locals, eclesiàstiques i
béns mobles que són testimonis de la nostra identitat
com les peces de diferents excavacions
arqueològiques: Sant Vicenç d’Enclar, el Roc de
l’Oral, la Roureda de la Margineda i nombroses
col·leccions d’objectes de la vida quotidiana de béns
litúrgics i taules pictòriques del segle XVI i XVII.

El passat 7 de juny, durant el debat d’Orientació
Política, el cap de Govern ens anunciava la creació
d’aquest nou museu de la ràdio que s’ubicaria en els
locals de Ràdio Andorra. Queda clar que aquesta
proposta correspon perfectament als criteris
inherents al Conveni transaccional entre el Principat
d’Andorra i el Regne d’Espanya, però les preguntes
que ens fem des del nostre grup parlamentari sobre
tal notícia són diverses i de caires diferents:
d’entrada sobta tal anunci quan segons les pròpies
paraules del ministre de Cultura, els tècnics de
Govern encara no haurien enllestit l’inventari dels
materials i equipaments tècnics que es conserven a
l’interior de l’antiga emissora. No seria més lògic
acabar aquesta feina i després valorar si tenim prou
material d’interès que pugui justificar la creació
d’aquest nou museu?

Esdevé inajornable dignificar aquests serveis que
alberguen la nostra memòria, el testimoni del que
hem estat i del que som, els pilar en definitiva sobre
els quals es construeixen i s’organitzen totes les
societats per garantir el seu futur.
Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata volem
reclamar més reflexió i menys improvisació.
Demanem que el Govern treballi en un pla
d’equipaments
culturals,
un
catàleg
dels
equipaments actuals i valorar de forma racional i
lògica quines són les necessitats i prioritzar les
actuacions més necessàries -per no dir obligatòriesabans de llançar-se a proposar un suposat museu de
la ràdio pel qual ni tenim clar el seu contingut, ni
tampoc la seva necessitat social.

Dubto que no puguem estar d’acord en què no seria
massa encertat crear un nou museu quan encara no
tenim clar quin material hi podrem exposar; seria,
una vegada més, començar la casa per la teulada.
Costa no fer la similitud amb un museu de la part
alta de la parròquia d’Escaldes dedicat a l’aigua, el
CIAM, pel qual primer es va construir el museu i
després es va haver de pensar què s’hi podria posar a
dins. Un museu amb poc contingut i poc potenciat a
dia d’avui.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Una altra de les interrogacions que es planteja el
nostre grup, és sobre l’oportunitat de crear un nou
museu en els temps de corren, quan en tenim ja
molts al nostre país sent conscients, a més, de les
dificultats que tenim per fer-ne la promoció de
manera projectar-los com a importants pols
d’atracció turística: ens ho confirma la poca
afluència de visitants que reben tant locals com
estrangers.

Gràcies.
Sr. ministre si vol afegir alguna cosa hauria de ser
molt breu, si us plau.
El Sr. Albert Esteve:
Gràcies Sr. síndic.
Només, com que m’he esplaiat en la primera part,
dir-li que com li he comentat el projecte de
museïtzació s’inclou dins d’un pla estratègic de
museus. Les obres pressupostades pel 2013 són: unes
de consolidació de l’edifici i la resta és el que li
esmentava abans de catalogar i inventariar tot el que
tenim a dins per veure quina part pot fer part d’un
museu.

Posats a parlar de cultura, convé recalcar i no oblidar
els problemes d’espai i la precarietat de les
condicions de conservació del nostre Arxiu Nacional
i del nostre patrimoni cultural, uns béns situats en
els baixos de l’edifici de la CASS de Prada Casadet i
en uns espais de la Inspecció Tècnica de Vehicles.
Les instal·lacions que acullen actualment l’Arxiu
Nacional d’Andorra són precàries i fa temps que han
quedat totalment obsoletes: l’emplaçament no és
adequat, l’espai és clarament insuficient i les
condicions no són les idònies per la conservació dels
documents. Suposem que el Sr. ministre serà
coneixedor que en els darrers anys ha patit set
episodis de filtracions d’aigua i ha viscut inundacions
de gravetat diferent.

Quina part de l’edifici ha d’estar destinada al museu i
quina part de l’edifici pot ser dedicada a altres serveis
–siguin del propi Ministeri en favor de
l’Administració-, és una feina que podem fer
paral·lelament, però tot s’integra dins d’un pla
integral de museus del Principat d’Andorra.
Gràcies Sr. síndic.
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Gràcies.

Gràcies.

El Sr. síndic general:

Entrem en el temps de les repreguntes.

Gràcies.

Sra. Rosa Gili.

Sr. ministre.

La Sra. Rosa Gili:

El Sr. Albert Esteve:

Sí, moltes gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Bé doncs, el Sr. ministre ens ha parlat de què
estaven treballant en prioritzar una mica els
equipaments i jo justament voldria saber, tot i que ja
ens ho ha explicat una mica, però sí realment això és
el que considera més prioritari de tot a dia d’avui,
diguéssim tot el material aquest del museu de la
ràdio, en relació a tot el que hem parlat abans.

En aquell moment el que vaig dir és que estàvem
elaborant el Pla estratègic de museus el fet de què hi
hagués Ràdio Andorra dins o no, ha sorgit després i
hem decidit tirar endavant amb voluntat política
aquest projecte.
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Alguna altra repregunta...

Sr. ministre.

Sra. Gili.

Sr. Albert Esteve:

La Sra. Rosa Gili:

Sí.

Moltes gràcies.

Dins el fons que tenim allà dins, el que no podem fer
és... seguint-lo tenint, conservant més o menys amb
unes condicions que no són òptimes. Crec que val la
pena mirar una mica el que hi ha i si realment i crec
-per les informacions que tenim pròpies al ministeri i
de fóra- que és un material únic i que pot tenir un
valor cultural i d’atracció turística suficient, doncs
que l’estudiant... i a partir d’aquest moment definir
les estructures.

En la seva intervenció d’abans, el Sr. ministre ens ha
anat dient tota una sèrie de quantitats econòmiques
que serviran per rehabilitar l’edifici, si no em
confonc: 47.000 € el 2011, 160.000 al 2012, 154.000
al 2013. Això m’imagino que és el que es calcula que
serà la rehabilitació de l’edifici, o bé aquesta
quantitat serà realment tota la que es destinarà a la
posada en marxa d’aquest museu?
Gràcies.

El manteniment i la conservació d’aquest fons crec
que també són prioritaris.

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

El Sr. síndic general:

Sr. ministre.

Gràcies.

Sr. Albert Esteve:

Alguna altra repregunta?

Gràcies Sr. síndic.

Sra. Rosa Gili.

No. Aquests imports són els que es destinen a
conservar l’edifici de les humitats.

La Sra. Rosa Gili:

Vull dir, al 2011 es va fer una intervenció
d’urgència, al 2012 es va fer la teulada plana per
evitar més infiltracions, i el que està previst per al
2013 són de fer les finestres i la fusteria dels accessos
de l’edifici.

El dia 18 d’abril d’enguany, van tenir lloc la primera
compareixença de Cultura davant la Comissió
Legislativa i ni dos mesos després, la setmana
passada, el dia 7 de juny, el cap de Govern ens
anunciava aquest nou projecte.

El Sr. síndic general:

Ens pot dir el Sr. ministre com és que en la darrera
compareixença de Cultura no ens va comentar res
d’aquest projecte?

Gràcies.
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Alguna altra repregunta?

M’ho pot confirmar, si us plau, el Sr. ministre?

Sra. Rosa Gili.

Gràcies.

La Sra. Rosa Gili:

El Sr. síndic general:

Molt bé, moltes gràcies.

Gràcies.

Doncs, ha quedat clar que aquesta era la quantitat
adreçada per la rehabilitació. Com que estem en
moments difícils econòmics i que vull creure que el
Govern reflexiona molt sobre tots els temes, voldria
si us plau, que em digués quant calcula vostè que
sortirà al final el fet de tenir el museu acabat
totalment amb tot el seu contingut.

Sr. ministre.
El Sr. Albert Esteve:
Gràcies Sr. síndic.
El que li puc dir avui en dia i el que crec que hem dit
fins ara, és que tenim el projecte de crear un museu,
és un projecte d’aquest Govern que crec que ens
haurien de felicitar de noves iniciatives. El cost
d’aquest museu, avui en dia, no li puc dir.

Gràcies.
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.
Sr. ministre.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

El Sr. Albert Esteve:

Alguna altra repregunta?

Gràcies Sr. síndic.

Si no hi ha més repreguntes passaríem a la tercera de
les preguntes.

En aquest moment soc incapaç de donar-li una
quantitat.

3. Pregunta amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. David
Rios Rius, Conseller General del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit
de data 5 de juny del 2012, relativa a
l’estat en el que es troba l’adjudicació del
concurs de les línies de vol regular
internacionals i construcció i gestió
indirecta del servei públic de l’Heliport
Nacional d’Andorra.

Tenim pressupostat evidentment, el fet de
l’inventari, la rehabilitació i fer un petit projecte de
possible museïtzació en un primer pas per a l’any
següent, i aquest import puja més o menys a uns
100.000 euros. Aquí s’inclou l’inventariat i tota la
catalogació de tots els béns mobles dels quals disposa
el ministeri.
A partir d’aquí, i veient el fons que tenim disponible
i quina part d’aquest fons pot ser objecte d’un
museu, és quan s’establirien els pressupostos següents
que serien les obres i tot el procés definitiu de
museïtzació. Però avui en dia ens trobem, com li he
dit abans, en una fase molt inicial, molt embrionària
i seria agosarat parlar d’imports.

Fou registrada amb el número 505 i s’ha publicat en
el Butlletí núm. 35/2012 del 5 de juny.
Exposa la pregunta el Sr. David Rios Rius.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. David Rios:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

L’1 de febrer del 2012 es publicava al BOPA la
licitació del concurs de les línies de vol regular
internacionals i construcció i gestió indirecta del
servei públic de l’Heliport Nacional d’Andorra.
Havent passat 4 mesos des de la publicació de la
licitació al BOPA, demano:

Alguna altra repregunta?
Sra. Gili.
La Sra. Rosa Gili:
Molt bé, moltes gràcies.

En quin estat es troba l’adjudicació del concurs de
les línies de vol regular internacionals i construcció i
gestió indirecta del servei públic de l’Heliport
Nacional d’Andorra?

Bé doncs, jo el que voldria que em confirmés el Sr.
ministre és que estem parlant doncs d’un museu que
ja se n’ha fet l’anunci de què es farà i que encara no
tenim ni idea del que costarà al final.

Gràcies Sr. síndic.
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A dia d’avui deu haver molt poca gent a Andorra
que no sàpiga que el concurs per donar la concessió
de les línies de vols regulars internacionals i
construcció i gestió directa, indirecta perdó, del
servei públic de l’Heliport Nacional d’Andorra s’ha
adjudicat i que el Govern ha triat una empresa que
té previst ubicar-lo a Andorra la Vella,
concretament a la zona del Roc del Patapou. Ja
avanço que des del Grup Socialdemòcrata pensem
que aquesta adjudicació és un greu error.

Gràcies.
Respon per Govern el Sr. Jordi Alcobé.
El Sr. Jordi Alcobé:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, com haureu pogut comprovar, la vostra pregunta
formulada el 5 de juny del 2012 ja va estar
explícitament contestada el passat dimecres 6 de
juny, quan el Govern va adjudicar la concessió
administrativa per la gestió de les línies de vols
regulars internacionals i construcció i gestió
indirecta de l’Heliport Nacional d’Andorra a la UTE
Heliand-CatHelicòpters.

És per això que voldria començar la meva rèplica
situant el context de la meva pregunta. El dia que
s’esgotava el termini per presentar les preguntes orals
que s’havien de respondre a la sessió d’avui, dimarts
passat, es desconeixia el resultat de l’adjudicació al
concurs de l’Heliport, de fet feia mesos que no sentia
a parlar de l’Heliport.

Segurament es podria considerar casualitat que en
un mes s’hagin fet dues preguntes de control al
Govern, la pregunta sobre l’estat de la negociació del
conveni de doble imposició i aquesta mateixa
pregunta que han estat contestades, les dues
implícitament, abans de què el Govern hagués tingut
coneixement de les mateixes, però en tot cas, això
demostra també que el Govern no és ni reactiu ni
inactiu, com s’ha dit també últimament de part de
les vostres files socialdemòcrates i que no es perd el
control parlamentari per agafar decisions.

Curiosament l’endemà d’entrar la nostra pregunta a
Sindicatura, i com el ministre ha dit, el Govern
reactiu en la sessió del Consell de ministres dóna la
sorpresa i anuncia que adjudica el concurs.
Coincidència, casualitats, sincronisme, atzar...
Nosaltres sí que ens fem la pregunta!
Miri, no és la primera vegada que a l’avança... que
passa que davant d’una iniciativa del nostre grup
parlamentari, el Govern corre per avançar-se. Va
passar el mateix amb la Federació de Rugby que
després d’esperar força dies que els rebés el cap de
Govern, aquest els va rebre un dia abans de
respondre una pregunta de la consellera, la nostra
companya Rosa Gili, i evidentment, el dia que es va
tractar aquesta qüestió al Consell estava tot
solucionat.

Però per aportar més precisions a la pregunta, només
repassaré les principals etapes del procés de licitació
d’aquest concurs públic.
L’1 de febrer del 2012 es publica al BOPA l’Edicte
de convocatòria del concurs. El 15 de març del 2012
es lliuren les ofertes presentades per dos grups
d’empreses. El 21 de març del 2012 es fa l’obertura
del plec de bases. El 3 d’abril i el 20 d’abril del 2012
es formulen dues peticions de complements
d’informació referents a aspectes constructius i
d’informació aeronàutica. El 14 de maig del 2012 les
empreses licitants lliuren els últims complements
d’informació i finalment el 6 de juny del 2012, el
Govern adjudica el concurs a la UTE HeliandCatHelicòpters.

També tenim l’exemple a la pregunta sobre l’estat
del conveni de doble imposició amb França que va
entrar el nostre president de grup el dia 9 d’abril al
matí i a la tarda el Govern precipitadament
anunciava la seva rúbrica.
Encara que ens fa sentir útils, aquesta manera de fer
de Govern de: “qui dia passa any empeny” en
determinats temes importants del País, és
insostenible. Entenem que un bon Govern
d’Andorra hauria de tenir un ritme de carrera
constant, i pels moments que passem, elevat. En
canvi tenim el Govern de DA a ritme de passeig fent
un esprint dos dies abans de la sessió de control al
Consell.

Crec que amb aquesta contesta he respost a la vostra
pregunta i segurament a la repregunta, si en dieu,
tindré l’oportunitat d’anar més lluny amb l’exposat.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Ens amoïna veure un executiu que avança a
batzegades, ens inquieta constatar la manca de
lideratge polític de DA i sobretot, l’absència d’un
mapa de navegació clar. Com a oposició responsable,
els exigim que trobin la brúixola d’una vegada per
totes.

Gràcies.
Sr. David Rios.
El Sr. David Rios:
Gràcies Sr. síndic.
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I tornant al tema del concurs de l’Heliport, només
podem dir que quan una cosa comença malament
només pot anar a pitjor. Ja fa dies que vàrem
anunciar que el plec de bases no compleix l’article 55
de la Llei de navegació aèria, del 9 de novembre del
2000. A la sessió de control del 19 d’abril ja vàrem
proposar a Govern que, vista la situació, hauria
d’haver canviat o les condicions del concurs o la
pròpia Llei. Res de res, en comptes d’això tenim una
adjudicació exprés.
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dels països veïns i per la qual cosa més que un passiu
és certament un gran actiu que podrem aconseguir
un cop tinguem aquestes línies de vols regulars en
funcionament.
Respecte a la famosa repetició de què el Govern
incompleix la Llei de navegació aèria. Doncs, mireu,
us he d’anunciar els arguments amb els quals
considerem que és un plec de bases totalment legal,
si continueu pensant que el Govern incorre en una
il·legalitat fent aquest concurs, doncs escolteu, ja
sabeu el que heu de fer. Jo només us puc dir que el
Govern ha fet un plec de bases d’acord amb la
legalitat vigent com no pot ser d’altra manera, per lo
que no tenim cap tipus de dubte de que el plec de
bases respon a l’ordenament jurídic actual i que és
un gran projecte pel país i reitero que és un gran
projecte estratègic molt necessari i que ha
d’acompanyar en qualsevol moment la obertura
econòmica que estem fent per apropar turistes,
inversors, empresaris i gent d’un poder adquisitiu
elevat, que sens dubte contribuiran a fer un país més
sostenible i a nous projectes d’inversió.

Torno a dir, quan una cosa comença malament
només pot acabar o pot anar a pitjor. Això demostra
el fet que desprès de l’anunci de l’adjudicació
diferents col·lectius de veïns i administracions hagin
amenaçat de presentar recursos si no es canvia la
seva ubicació. Tenim un heliport en zona de risc
d’allaus i de caigudes de pedres, amb un accés via
telefèric que dificulta les tasques de socors en cas
d’accident, amb un sobrevol de l’aproximació dels
aparells pel sobre de zona urbanitzada. No hem
voldria estendre en aquest punt ja que no disposo de
tota la informació, però ja es veu clar que
l’adjudicació ha estat un error majúscul.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Entrem ara en el temps de les repreguntes.

Per part del Govern, té la paraula el Sr. Jordi Alcobé.

Sr. David Rios.

El Sr. Jordi Alcobé:

El Sr. David Rios:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Mireu, si vostè es pensa que en un dia Govern va
analitzar decidir a qui adjudicar el concurs i va fer
tota la feina de diagnòstic és que malauradament no
som tan eficients. No esperem aquesta pregunta per
decidir a qui s’adjudica aquest concurs, sobretot
sabent que la pregunta va arribar a Govern el dia 7
de juny, per tant, ens podeu qualificar de moltes
virtuts o molts defectes, però en qualsevol cas tenim
una bola màgica per saber quines preguntes fareu.
Per la qual cosa era impossible saber, quan vam
adjudicar el concurs de l’heliport, quina pregunta
hauríeu fet el dia abans i que vam conèixer el dia
desprès. Per la qual cosa el Govern no espera en cap
cas les preguntes de l’oposició per agafar decisions.

A veure, que el Govern no esperi les preguntes per
prendre decisions, jo hem sembla que és un tema que
evidentment s’hauria de demostrar, per què jo he
posat tres exemples en un any de casualitats que han
esdevingut de que hem posat una pregunta i
l’endemà o la mateixa tarda el Govern ha fet el pas i
ha respost d’una manera indirecta a la pregunta que
els hem fet.
Sobre el tema de si el projecte és necessari i si és
estratègic. A veure, nosaltres això no ho posem en
dubte, de fet no és el tema de la pregunta d’avui, ni
és el tema de la pregunta anterior que ja li havia fet
en una altra sessió de Consell. Aquí nosaltres no hi
entrem, és més, podríem pensar que sí que ho és
d’estratègic i necessari pel país. Però com repeteixo,
no és el motiu per fer un concurs que no respecta la
Llei i per fer una adjudicació a la brava que ens porta
a una situació com la que ens trobem.

Vull recordar que, el 19 de setembre del 2011, el cap
de Govern va anunciar aquest projecte pel país. Un
projecte d’interès clarament nacional i amb el qual
ens felicitem de que s’hagin presentat dos projectes
molt treballats i amb una clara vocació de donar un
servei públic al país. La qual cosa pensem que és un
projecte estratègic, molt necessari pel nostre país,
que ens apropa en mitja hora a les principals ciutats

Sobre el tema que vostè diu que el concurs és legal.
Bé, a mi m’agradaria que no és quedés només en dirho, si ho pogués demostrar doncs jo tancaria la
carpeta i no ho tornaria a treure mai més. Però,
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evidentment, això no ha passat, per tant segueixo
considerant que aquest projecte, la base d’aquest
projecte, ja no respecta la legalitat.
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Està clar, que ara entenc aquesta adjudicació vist
que tenim informacions molt variades sobre el
resultat d’aquest recurs presentat pel Comú
d’Andorra la Vella, precisament al·legant , doncs,
contaminació acústica en aquella mateixa zona, etc.,
eh?.

Li volia fer una pregunta: Govern ha tingut en
compte el recurs que va presentar el Comú
d’Andorra la Vella al·legant contaminació acústica
en aquella zona quan es volia fer un... o ja s’estava
produint uns aterratges d’helicòpters i això es va
produir l’any 2004 i que el Tribunal Constitucional
va acabar donant-li la raó al comú? Ha tingut en
compte Govern en el moment de fer aquesta
adjudicació aquest recurs?

Per tant, ara entenc, entenc que Govern no ha
tingut en compte aquest recurs. Per altra banda, hi
ha tan la corporació d’Andorra la Vella com altres
veïns han anunciat de què presentaran recursos
sobre l’adjudicació del concurs actualment.

El Sr. síndic general:

Llavors, la meva pregunta és, què pensa fer Govern
si tan el Comú d’Andorra la Vella, com les
associacions de veïns o els veïns afectats presenten
recurs sobre l’adjudicació d’aquest concurs.

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Sr. Jordi Alcobé, té la paraula.

El Sr. síndic general:

El Sr. Jordi Alcobé:

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

Sr. Jordi Alcobé.

A veure, insinuacions com que “és una adjudicació a
la brava”, jo penso que són molt poc respectuoses
pels tècnics que han elaborat aquest projecte, la qual
cosa demanaria una mica més de respecte, si us plau,
pels tècnics que han fet aquesta avaluació d’aquest
projecte d’heliport i de línies regulars internacionals.
Esteu repetint contínuament que és un projecte
legal, crec que qui ho ha de demostrar so vós no jo
que és legal, evident que el Govern actua amb la
legalitat vigent i si considereu que no és legal ja
sabeu -com heu dit abans-, el que heu de fer.

El Sr. Jordi Alcobé:
Gràcies Sr. síndic.
Qualsevol decisió agafada pel Govern, qualsevol
resolució, qualsevol adjudicació és recurrible, per la
qual cosa, si algun veí, algun afectat considera que té
els seus drets vulnerats, doncs, evidentment té els
drets legítims per recórrer a aquesta decisió, com no
pot ser d’altra manera, en primera instància contra el
Govern i en segona instància contra al poder judicial
per la qual cosa és el procés que s’ha establert i
nosaltres no tenim cap tipus d’inconvenient, al
contrari, a defensar aquesta causa perquè
considerem realment que és un projecte d’interès
nacional.

Respecte al recurs que mencioneu, -jo potser parlo
d’un altre recurs- el recurs que tinc coneixement és
que al Comú se li va desestimar la demanda, la qual
cosa, el Comú hauria perdut aquest recurs i per la
qual cosa el Comú no va guanyar el recurs i, la
petició que hauria fet en aquell moment no era la
que correspon a la que esteu dient. No sé si és el
mateix recurs del que esteu parlant, el recurs que
tinc coneixement que es va sentenciar, doncs, va ser
el Comú d’Andorra la Vella que va perdre aquest
recurs.

El Sr. síndic general:

Respecte a la contaminació acústica, els possibles
recursos que hagin hagut en el passat, vull recordar
que no és la mateixa zona, no és el mateix indret del
que estem parlant. L’indret del Roc de Patapou és un
indret situat a 70 metres superiors al Rec del Solà,
per la qual cosa l’efecte de la contaminació acústica
és sensiblement menor a l’impacte que podia tenir
un altre heliport a la mateixa zona però en una
alçada molt més baixa i en una zona molt més
edificada.

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Alguna altra repregunta?

El Sr. síndic general:

Sr. David Rios.

Gràcies.

El Sr. David Rios:

Alguna altra repregunta?

Gràcies Sr. síndic.

Sr. David Rios.
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El cas és que el Govern no té previst posposar la
construcció i l’adjudicació d’aquest concurs. En el
termini d’un mes hi ha previst signar el contracte de
concessió amb el guanyador d’aquesta oferta. En el
termini dels 10 mesos següents el licitant, el
guanyador de l’oferta del concessionari ha de
procedir a la construcció i posar en funcionament
l’Heliport Nacional d’Andorra i en el termini de dos
mesos següents és el termini que he proposat per
posar en marxa la primera línia de vol regular
internacional que serà d’Andorra la Vella al Port de
Barcelona.

Gràcies Sr. síndic.
De fet no m’ha respòs a la pregunta, perquè la meva
pregunta era: Què pensa fer Govern en cas que el
Comú d’Andorra la Vella i les associacions o
agrupacions de veïns presentin un recurs a
l’adjudicació d’aquest concurs?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.

La qual cosa, si no hi ha cap tipus d’imprevist amb el
procés, l’estiu de l’any 2013 és previsible que ja
funcioni de forma operativa la línia regular AndorraPort de Barcelona des de l’Heliport Nacional
d’Andorra.

Sr. Jordi Alcobé.
El Sr. Jordi Alcobé:
Gràcies, Sr. síndic.

Per la qual cosa el Govern d’Andorra manté la seva
adjudicació definitiva d’aquest projecte, ens felicitem
que hagin hagut ofertes competitives per aquest
projecte i, en qualsevol cas vull recordar que el que
s’ha licitat són unes línies de vol internacional i no
un emplaçament per fer un heliport. Això, podia
segurament semblar un model d’altres èpoques. En
aquest sentit hi ha hagut dos oferents, hi ha hagut
tres emplaçaments possibles i s’ha escollit el millor
emplaçament que s’ha considerat a nivell tècnic.

Doncs, si hi ha algun recurs, es contestarà al recurs i
si el recorrent no està satisfet em suposo que instarà
a la via judicial i el Govern es defensarà, com no pot
ser de cap altra manera.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna altra repregunta?

Gràcies Sr. síndic.

Sr. David Rios.

El Sr. síndic general:

El Sr. David Rios:

Gràcies.

La meva pregunta, a banda de que és evident que el
Govern s’intentarà defensar del recurs, anava en la
línia de dir, doncs, aquest projecte o com a mínim la
signatura del contracte quedarà en espera a què es
resolgui aquest recurs, es tindrà en compte altres
opcions que ha presentat el Comú d’Andorra la
Vella perquè... com alternativa a la ubicació de
l’heliport actual. La meva pregunta anava dirigida en
aquesta situació, perdó, amb aquesta orientació. A
més, afegiria si es posposaran l’inici dels treballs de
construcció, etc.

Alguna altra repregunta...
Sr. Gerard Barcia.
El Sr. Gerard Barcia:
Gràcies Sr. síndic.
El Govern troba adient que tot el tràfic de l’Heliport
Nacional d’Andorra passi per damunt del nucli més
habitat del país i, en particular de la seva zona
residencial?

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Sr. Jordi Alcobé.

Sr. Jordi Alcobé.

El Sr. Jordi Alcobé:

El Sr. Jordi Alcobé:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Doncs, ara entenc la pregunta perquè no era la
pregunta que m’havíeu fet abans.

El Govern troba adient que disposar d’un Heliport
Nacional d’Andorra que doni un servei turístic d’alt
valor afegit i empresarial, dóna valor afegit al país.
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La qual cosa, aquest heliport, aquestes línies regulars
són imprescindibles pel nou model econòmic que ha
de tenir el nostre país. A més a més, vull recordar
que aquest tràfic internacional no passarà per sobre
el nucli urbà sinó passarà per una via “llindant” al
Solà d’Andorra la Vella i sense afectació sobre les
cases del nucli urbà d’Andorra la Vella. Per la qual
cosa, és un lloc en aquest sentit molt interessant per
la mínima afectació de sobrevol que pot tenir sobre
els veïns i a més a més, amb unes limitacions
urbanístiques molt importants.

El Sr. cap de Govern:

Per la qual cosa són dos elements que aporten un
valor afegit a l’emplaçament i a més a més, pensem
sincerament que és un gran actiu per la parròquia
d’Andorra la Vella.

Per tant, el que s’està intentant fer aquí és... és
tracta, doncs, -per dir-ho clar- d’optimitzar el
personal disponible col·locant, en aquest cas,
persones vàlides com el Sr. Beal en llocs claus com
aquest.

Gràcies Sr. síndic.
El motiu, doncs, Sra. consellera, de la incorporació
d’un coordinador és que l’àrea d’esport compta amb
poc personal -vostè ho sap-, en un moment, a més a
més, que està assumint noves funcions i aniré més
lluny, i encara n’assumirà més en un futur proper. La
persona, doncs, escollida per ser coordinador
d’esports a demés ja treballa actualment a
l’Administració.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Alguna altra repregunta?

Sra. Rosa Gili.

Si no hi ha més repreguntes passaríem a la següent
de les preguntes.

La Sra. Rosa Gili:

4. Pregunta amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa
Gili Casals, Consellera General del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit
de data 5 de juny del 2012, relativa a la
incorporació d’un nou coordinador
d’esports.

Sí, moltes gràcies.
En el Consell de ministres del 30 de maig passat
s’acordava, doncs, el nomenament del nou
coordinador al Departament d’Esports de Govern.
D’aquesta manera, s’afegia un nou càrrec de
designació política en l’organigrama d’esports a més
del seu corresponent secretari d’Estat.

Fou registrada amb el número 506 i s’ha publicat en
el Butlletí núm. 35/2012 del 5 de juny.

A dia d’avui se’ns fa difícil no associar aquesta nova
contractació amb les últimes actuacions poc
encertades de la Secretaria d’Esports. Les diverses
gestions referents a l’elecció del camp del Consell,
utilitzat des de sempre per la Federació de Rugbi
com a nou Estadi Nacional, van crear malestar en el
món del rugbi. Seguides de molt a prop per la mala
planificació en l’ocupació del camp del Consell que
va provocar un altre enrenou al coincidir el mateix
dia i a la mateixa hora el torneig del Petits Isards i un
torneig de futbol femení organitzat des de Govern.
Us remeto a les hemeroteques per rememorar-ho tot
plegat.

Exposa la pregunta la Sra. Rosa Gili Casals.
La Sra. Rosa Gili:
Gràcies Sr. síndic.
El proppassat 23 de maig, en la roda de premsa
posterior al Consell de ministres, el ministre
portaveu anunciava la incorporació d’un nou
coordinador a l’Àrea d’Esports.
Atès aquest anunci fet pel portaveu de Govern,
pregunto:

Posteriorment, la manera en com es va adjudicar el
projecte arquitectònic del nou estadi nacional també
va aixecar polseguera en un altre col·lectiu esportiu
com és el del futbol. El plec de bases preveia la
presencia d’una persona procedent d’aquest món en
el moment de l’adjudicació del projecte i, pel que
sembla aquest procediment no es va respectar. El
mateix president de la Federació Andorrana de
Futbol, Toni Giribert, declarava el seu descontent
també en la manera de fer i mostrava la seva

Què ha motivat Govern a prendre la decisió de crear
aquest nou càrrec i amb quins objectius?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Respon pel Govern el Sr. Antoni Martí, cap de
Govern.
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preocupació per la no consultació de la UEFA abans
d’adjudicar el projecte. Recordem que aquest
organisme és qui ha de subvencionar una part molt
important de tan costosa obra -cosa dita de passada-,
que esperem que no impliqui cap conseqüència
negativa refent al compromís de participació
econòmica dels 2 milions d’euros que ens ha
d’aportar el màxim organisme europeu del món del
futbol.
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vam escollir i està fent una gran feina. Incorporant al
Sr. Beal encara en farà més.
I per no allargar-me massa, vostè i jo ja vam tenir
ocasió de parlar del tema del rugbi o futbol, -jo no sé
si no vam cansar massa als oients dit passant- però
en definitiva el que sí li puc dir a hores d’ara, és que
les relacions amb La Federació de Futbol com la
Federació de Rugbi són excel·lents i, són tan
excel·lents que ja també li puc garantir que els 2
milions no tingui cap por, Sra. consellera, estan
garantits. Per tant, jo puc entendre alguna vegada
que... algunes vegades hi hagin persones que
legítimament puguin fer, doncs, algunes declaracions
a la premsa però, jo com a cap de Govern el que he
de dir és la veritat i la veritat és que avui dia -i
celebro que sigui així i espero continuï sent en un
futur així-, les relacions amb el món, ja no
únicament del rugbi, del futbol però gràcies a la feina
del secretari d’Estat i complimentada per la persona
que vostè ha qualificat de brillant -potser no en
aquests termes- però de persona eficient com el Sr.
Beal encara aniran millor però no únicament amb
aquest sinó amb tot el món de l’esport.

Ens felicitem de què Govern vulgui sanejar les
relacions amb tots els actors del món de l’esport però
ens costa compartir de què això és faci a través d’una
nova contractació.
El 26 de març passat el secretari d’Estat d’Esports,
Jordi Cerqueda, anunciava en roda de premsa la
baixada de més d’un 10% de les subvencions a les
federacions i entitats esportives aquest 2012 i
deixava clar que la tendència a la baixa seria la
mateixa l’any 2013. Per tot això, encara s’entén
menys un augment de les despeses de personal en
l’àrea d’esports. Si el Departament d’Esports presenta
deficiències en el seu funcionament, no hagués sigut
més adient posar la persona adequada al lloc adequat
des d’un inici o bé, fer canvis per rectificar el que no
funciona?

Simplement, una última referència, Sr. síndic, és
veritat, vostè ho sap han baixat les subvencions un
10% això no vol dir que no continuï havent molta
feina. Jo també he fet referència que el Departament
d’Esports assumeix ja des d’ara noves funcions i que
en un futur n’assumirà encara de noves. Per tant,
feia falta aquest reforç i em quedo amb la última part
de la seva intervenció i amb la primera part de la
meva contesta i acabaré de la mateixa manera: li
agraeixo que estigui d’acord amb mi que hem escollit
la persona adequada que juntament amb el secretari
d’estat faran una gran feina fent benefici de l’esport
andorrà.

Recordaré que durant el Govern anterior a més de
no existir la figura del coordinador d’Esports, el
secretari d’Estat, Manel Blasi, també assumia el
Departament de Joventut -cartera que ara s’ha
annexat al ministeri d’Educació-.
El nostre objectiu no és en cap cas posar en dubte les
qualificacions professionals i personals del Sr. Beal,
de les quals no en dubtem ni un minut, únicament
ens sobta i ens interroguem sobre l’oportunitat d’una
nova contractació en un moment de tan precària
situació a les arques públiques andorranes.

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Entrem en el temps de les repreguntes.

Sr. cap de Govern.

Sra. Rosa Gili.

El Sr. cap de Govern:

La Sra. Rosa Gili:

Sí, gràcies Sr. síndic.

Molt bé, moltes gràcies.

Començaré la meva intervenció amb el que ha
acabat la Sra. consellera.

A veure, jo... les relacions ideals amb les federacions,
jo no ho sé, eh! Jo només m’he referit al que s’ha
anat veient a la premsa i a la televisió.

Abans de tot, agrair-li de pensar que el Sr. Beal és un
gran professional. Jo li agraeixo perquè és per això
que l’hem agafat. Desprès, algunes insinuacions,
aniré molt de pressa. El Sr. Cerqueda és la persona
adequada per fer de secretari d’Estat d’Esports. El

Només una petita cosa, el Sr. cap de Govern ha dit
que el nou coordinador d’Esports ja és algú que
treballa dins de l’organització de Govern i, llavors jo
el que voldria demanar és: amb això, em vol dir
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vostè que no se’l reemplaçarà en la seva plaça
actual?
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A veure, anem per parts. Vostè sap que a banda de
les funcions que ja té atribuïdes el Departament
d’Esports, s’ha fet càrrec ara del Casal d’esport
desprès de què el concurs -vostè en deu ser sabedoraper la seva gestió quedés desert.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

A més a més, vostè també sap, que properament
s’obriran, no en la seva totalitat però parcialment, el
Centre de Tecnificació d’Ordino, una nova
infraestructura que de ben segur serà beneficiosa per
al nostre Estat i a més a més acollirà molts estatges,
estic segur, com està acollint també molts estatges la
parròquia l’Encamp i d’altres parròquies. Els acollirà i
els està acollint a hores d’ara.

Gràcies.
Sr. cap de Govern.
El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.
A veure, no li vull… jo el que he dit, simplement, és
que treballa a l’Administració central el que no he
dit és que no es reemplaçaria. Per ser clars, el Sr.
Beal té una llicenciatura a nivell d’educació física,
imparteix classes, brillantment, a l’escola andorrana,
i per la qual cosa, en el seu moment es veurà si és
necessari o no cobrir aquesta plaça pel sistema
educatiu andorrà. A partir d’aquí, jo continuo
confiant amb el Sr. Beal i amb la Secretaria en un
moment on justament hi ha menys diners a destinar
però això no vol dir que no hi hagi una gran feina i
justament hi té que haver-hi molta més dedicació al
món de l’esport, que cal dir -i ho dic avui aquí
públicament- que bàsicament el fet de què funcioni
tant bé és gràcies a moltes persones desinteressades.

També em sembla que és d’actualitat i n’hem parlat
llargament és que s’ha de fer un gran esforç a nivell
del dopatge, bàsicament per anar contra..., per poder
complir amb la convenció d’antidopatge de
l’UNESCO i també el conveni del Consell d’Europa.
A més a més, això sí que ho dic en condicional Sra.
consellera, com vostè sap l’esport escolar venç la
seva concessió aquest estiu i veurem -no ho dic de
forma ferma- si es podria assumir des d’Esports.
N’estem parlant amb el Ministeri d’Educació, això de
cap de les maneres vol dir que renunciarem a
continuar fent l’esport escolar, però avui dia l’esport
escolar està molt lligat a Educació i entenc que
tindria d’estar lligat doncs al Departament d’Esports.

Gràcies Sr. síndic.

N’he citat unes quantes per il·lustrar la feina, que tot
i que és veritat que hi ha un 10% de menys de
subvenció, no s’està abandonant de cap de les
maneres el món de l’esport.

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

Desprès, ja per acabar Sr. síndic, hem sembla evident
-potser no cal ni ressenyar-ho- que també té d’haverhi un seguiment, aquest seguiment no és fàcil i ho
farà el Secretari d’Estat però el Sr. Beal hi ajudarà i
molt amb el seguiment, sobretot la gestió de l’Estadi
Nacional que si tot va bé, continuo garantint a l’hora
que parlo els 2 milions que portarà la UEFA que és
un equipament d’un primer nivell per el que és
Andorra amb 3.000 localitats.

Sra. Rosa Gili.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, moltes gràcies.
En la seva intervenció d’abans, el Sr. cap de Govern
ens deia que el nou coordinador d’esports tindria
unes noves funcions i unes altres que li arribarien
més tard. Ens pot dir quines són totes aquestes
funcions, si us plau?

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

El Sr. síndic general:

Alguna altra repregunta?

Gràcies.

Sra. Rosa Gili.

Sr. cap de Govern.

La Sra. Rosa Gili:

El Sr. cap de Govern:

Sí, gràcies.

Gràcies.

Doncs, efectivament sí que sabem que el concurs del
Casal de l’esport ha quedat desert. Jo el que li voldria
demanar al Sr. cap de Govern és que si ens podria dir

Serà un plaer, Sra. consellera.
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avui dia està inscrit a Educació i li he citat també la
lluita contra el dopatge en referència als
compliments del Consell d’Europa, i li podré parlar
d’altres coses.

Gràcies.

També li dono una altra dada, el Sr. Beal com el Sr.
Cerqueda són persones que verdaderament si hi ha
alguna cosa que estimen de veritat és el món de
l’esport i penso que hem agafat en aquest cas les dos
persones adequades. És a dir, no vulgui pensar que
solament és una qüestió de gestió del Casal de
l’esport, hi ha moltes més coses i vostè ho sap Sra.
consellera.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. consellera.
Sr. cap de Govern.
El Sr. cap de Govern:
Sí.
La Sra. consellera sap que això hi havia hagut una
concessió, que finalment aquesta concessió no s’ha
continuat i, per lo tant, s’està gestionant des del
Departament d’Esports. Bé, la feina és una feina, cal
que ho sàpiguen els Srs. consellers, hi ha molta feina
a fer, es continuarà fent garantint bàsicament que hi
hagi una bona gestió amb el Casal d’esport de les
federacions però també aprofito per dir que fa la
mateixa feina i de la mateixa qualitat, penso jo, sense
voler criticar res de l’anterior gestió tot al contrari,
en tot cas el que sí que li puc assegurar és que es fa
per un cost menor.

Gràcies.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna altra repregunta?
Si no hi ha més repreguntes passem a la cinquena de
les preguntes presentades.

5. Pregunta amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. David
Rios Rius, conseller general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit
de data 5 de juny del 2012, relativa a la
carta enviada als membres de l’Unió
Hotelera d’Andorra per part de Monitor
Group.

Gràcies.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna repregunta?
Sra. Rosa Gili.

Fou registrada amb el número 507 i s’ha publicat en
el Butlletí núm. 35/2012, del 5 de juny.

La Sra. Rosa Gili:

Exposa la pregunta el Sr. David Rios Rius.

Bé, per anar una mica amb la mateixa línia. Voldria
saber quines qualificacions específiques, que no
pugui gestionar una persona administrativa de l’àrea
d’Esports o d’una altra àrea, són necessàries per a
gestionar el Casal de l’esport?

El Sr. David Rios:
Gràcies Sr. síndic.
El 29 de maig, els membres de la Unió Hotelera
d’Andorra van rebre de part de la seva direcció una
carta de Monitor Group. En aquesta carta, escrita en
castellà, Monitor Group, després d’anunciar que
treballa pel Govern i quins són els treballs que està
realitzant, convidava als hotelers a establir un
contacte directe amb ells per endegar intercanvis
relacionats amb inversions estrangeres.

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

Vist l’exposat, demano: Què pensa Govern sobre
l’enviament de la carta de Monitor Group als hotelers
mitjançant la Unió Hotelera d’Andorra?

El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.
Sra. consellera, potser és culpa meva i no m’explico
bé.

Gràcies Sr. síndic.

Jo li he dit que hi ha el Casal de l’esport però li he
parlat del Centre de Tecnificació, li he parlat de
l’Estadi Comunal, li he parlat de la possibilitat -i ho
he dit en condicional-, d’assumir l’esport escolar que

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Per Govern respon el Sr. Gilbert Saboya.
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necessàriament contribueix al que la gent s’expressi
amb total llibertat des del punt de vista empresarial
quan Govern en pot tenir la informació. Per tant,
ens semblava que era un element diguéssim de
promoció de la participació del privat el fet de que hi
hagués un acord de confidencialitat, salvat que la
persona no tingui cap inconvenient en que Govern
en pogués estar al corrent o l’ADI o qualsevol dels
altres intervinents en aquest projecte.

Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, primer de tot permeti’m una petita
puntualització d’alguns dels aspectes de la pregunta
escrita que se’ns va fer arribar.
Bàsicament a la carta es menciona textualment de
que la carta anuncia que Monitor treballa pel
Govern. M’agradaria puntualitzar, ja que vostè és
una persona molt sensible en els aspectes formals,
que la carta el que diu és que Monitor està treballant
conjuntament amb el Govern i amb la Unió
Hotelera d’Andorra per donar suport al
desenvolupament del sector turístic hoteler i
contribuir al creixement econòmic del país, que
suposo que són dos motius que justifiquen que
puguem col·laborar com a Govern i que també ho
faci la Unió Hotelera.

Per tant, des d’un punt de vista global entenem que
per aquestes tres raons la iniciativa és positiva.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. David Rios.

Des del punt de vista del que vostè menciona, sàpiga
que la última setmana de maig vam tenir una reunió
on estaven presents, doncs, la majoria dels membres
del Consell d’Administració de l’ADI perquè se’ns
volia fer part, doncs, dels avançaments d’algunes
parts del treball del projecte en el qual Monitor ens
està assessorant. En aquesta reunió se’ns va informar
que hi havien realment algunes oportunitats reals i
immediates d’empreses, marques o grups d’inversors,
interessats a contactar possibles col·laboracions o
associacions al país.

El Sr. David Rios:
Gràcies Sr. síndic.
Sobre la contractació de Monitor Group n’hem parlat
vàries vegades ja en aquesta sala. En vam parlar en la
sessió de preguntes del 10 de juny del 2012, en la
votació al crèdit extraordinari per pagar 1,5 milions
d’euros, i lamentablement n’hem de tornar a parlar
avui. Dic lamentablement, perquè si hem de tornar a
parlar-ne avui és perquè s’ha afegit un capítol més a
la disbauxa en la contractació de Monitor Group i del
procés d’obertura econòmica que està engegant el
Govern de DA.

Per tant doncs, la primera valoració que em toca fer
és de felicitar-nos de què suposo que s’hi adjuntarà perquè sempre que n’hem parlat, doncs, així ho
manifestava- que realment hi hagin aquest interessos
explícits i per tant doncs, que tinguéssim de buscar
quins són els millors mecanismes per posar en
contacte aquests interessos amb els possibles partners
locals.

Fins a la data d’avui hem de destacar les següents
calamitats:
1. La contractació de Monitor Group no estava
prevista al Pressupost del 2012.
2. La contractació de Monitor Group ha estat a dit i
no se m’ha facilitat, encara que l’he demanat, cap
informe que demostri que és la millor empresa en
qualitat / preu.

També en aquell moment vam estar analitzant quina
era la manera per defensar que justament aquests
contactes fossin amb la màxima transparència i
sobretot amb la màxima igualtat d’oportunitats per
tots aquells interessats que hi puguin haver, tant des
d’un costat com des de l’altre, i ens va semblar,
doncs, que a través d’una carta que fos dirigida, en
aquest cas és el cas de la Unió Hotelera, desprès
igual tenim més temps en alguna repregunta
d’ampliar la informació, doncs, que hi pogués haver
un contacte de manera transparent, com deia, i de
manera oberta i donant igualtat d’oportunitats. Per
tant, ens semblava que aquest segon plantejament
era adequat.

3. Vist que Govern no pot fer aquest contracte per la
Llei de la contractació pública, s’ha justificat
l’adjudicació d’1,5 milions d’euros a través de l’ADI,
organisme totalment desaparegut en aquest procés.
4. Monitor Group va iniciar els treballs sense estar la
Llei d’inversions estrangeres aprovada. De fet a
l’anunci de la seva contractació, el projecte de llei no
estava ni admès a tràmit al Consell General.
5. Govern va signar un contracte que no respecta la
Llei de l’impost sobre la renda dels no-residents
fiscals.

I tercer, també ens semblava adequat que es pogués
incloure un acord de confidencialitat adjuntat a la
mateixa iniciativa perquè entenem que el Govern no
té perquè posar el nas en els afers privats i no

6. Govern va haver de demanar i fer aprovar pel
Consell General un suplement de crèdit que no
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contemplava el pagament ni de l’impost dels noresidents fiscals, ni de l’ISI.

General, perquè vostè ho va mencionar i jo crec que
és absolutament correcta.

I ara, la carta de Monitor Group als nostres hotelers a
través de la Unió Hotelera d’Andorra. Monitor
Group va enviar el 4 de juny a través de la Unió
Hotelera d’Andorra a tots els seus associats una
carta intitulada “Monitor Group memo” i un altra
document intitulat “Acuerdo de confidencialidad y
no divulgación”. En aquesta carta Monitor Group
anuncia que treballa conjuntament amb el Govern -tal com ens ha recordat el ministre- i la Unió
Hotelera
d’Andorra
per
suportar
el
desenvolupament del sector turístic hoteler i
contribuir al creixement econòmic del país.
Posteriorment informa de l’esforç en aconseguir èxits
immediats i per això s’ha posat en contacte amb els
principals operadors hotelers de diferents països.
Finalment s’adreça als hotelers per demanar-los que
si estan interessats a establir contactes es posin en
contacte directament amb Monitor Group
assegurant-los al final de la carta que qualsevol
contacte amb ells serà confidencial i les informacions
no seran compartides amb el Govern. La carta
conclou amb tres adreces de correu electrònics de
tres treballadors de Monitor Group.

Estaran contents, m’imagino, tota la gent de l’ADI
que ha sentit avui que està desapareguda en aquest
projecte. Jo crec que si vostè el que pretenia era
menystenir la feina que està fent l’ADI durant
aquests quatre mesos, ho ha aconseguit, però tampoc
serà una novetat perquè m’imagino que la seva
percepció tampoc era gaire més bona abans de
començar després de la seva etapa al Govern.
Deixi’m dir-li també que el qui envia la carta als seus
afiliats és la Unió Hotelera, perquè és la Unió
Hotelera qui amb Monitor treballa el redactat de la
carta i per tant, els continguts de la carta no tan sols
han estat analitzats per els components o membres
de l’administració de l’ADI, com li he dit abans la
última setmana de maig, sinó que també estaven
validats per la pròpia direcció de la Unió Hotelera.
Per tant, si vostè pensa que la Unió Hotelera no
participa adequadament a l’obertura també suposo
que n’estaran satisfets. No és molt assenyat per algú
que no ha volgut participar a l’obertura quan hi era
convidat, també cal dir-ho.
Deixant aquestes polèmiques que sovint, doncs, són
més estèrils que una altra cosa, miri no tan sols
pensem que és una bona iniciativa, sinó que pensem
que és una bona notícia que hi hagin inversors
estrangers interessats ja sigui a adquirir, ja sigui a coparticipar, ja sigui a co-invertir, ja sigui a cogestionar. Insisteixo amb el “co” perquè no hem
d’oblidar que aquesta és una fórmula que està
mencionada i que és molt important perquè la
majoria dels inversors estrangers quan van a un lloc
ho volen fer amb un partner local. Per tant, és una
bona notícia aquesta primera.

Els exemples de possibles col·laboracions que
Monitor Group proposa als nostres hotelers, són
associacions amb marques de renom o directament
vendre’s les participacions.
Com es pot comprovar, queda molt clar quina és la
visió d’inversió estrangera que té Monitor Group.
Nosaltres estem a favor de l’obertura estrangera però
no compartim de cap de les maneres aquesta visió,
purament especulativa, en la que no es busca cap
mena de valor afegit, ni serveix per crear llocs de
treball, ni dinamitzar la nostra economia.

És una bona notícia que es faci de manera
transparent i oberta amb igual d’oportunitats per a
tothom. Jo crec que aquesta és una molt bona
notícia i és una molt bona notícia també, que es faci
intentant preservar la confidencialitat perquè així es
garanteix una millor plena participació del sector
privat. I deixem dir-li que no solament ho trobem
tan bé que s’ha fet per la Unió Hotelera, que això és
farà de forma més global a través de la Cambra
dirigida al conjunt d’agents econòmics i a més no
solament del sector hoteler. És a dir, que tindrem
ocasió segurament, -ja que a vostè és un tema que li
agrada- de poder-ne tornar a parlar aquí al Consell.

Aquesta visió, Srs. de Govern, només serveix per
vendre’s poc a poc el País.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre.
El Sr. Gilbert Saboya:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, la majoria dels arguments que vostè hem dona
aquí crec que ja els he contestat abastament. Sí que
agrairia que... escolti quan vostè en aquesta mateixa
Seu diu que l’adjudicació ha sigut correcta, el que sí
que m’agradaria és que mantingués la mateixa opinió
al menys en les properes reunions del Consell

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Entrem en el torn de les repreguntes...
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El Sr. Gilbert Saboya:

Sr. David Rios.

Sí, bé, la referència... ja no sé com explicar-ho, ja.

El Sr. David Rios:

D’aquí el que es tracta és que es posin en contacte
dos parts; una que està avui aquí i que pot tenir
projectes a desenvolupar i unes que avui en dia no
estan aquí i que estan interessats en participar-hi o
en aportar-ne de nous i, això s’ha de fer intentant
garantir varies coses: que hi hagi ple accés per part
d’uns i altres i,que hi hagi també confidencialitat
perquè és la única manera... Escolti, si vostè és un
inversor privat, l’últim que vol és que sigui el Govern
qui tingui la informació dels seus projectes. Si ho vol
ho podrà fer -a la carta ho posa a més “...salvat que el
vulgui que el Govern n’estigui informat”- i si no ho vol,
doncs, això li garanteix una més plena participació.

Gràcies Sr. síndic.
Abans d’entrar a fer la pregunta, vostè em diu que jo
vaig dir que l’adjudicació era correcta...sí, sí, sí, sí ho
dic, ho vaig dir, és a dir, vostè van buscar la fórmula
legal que els permetés justificar aquesta adjudicació.
De totes maneres una qüestió, que l’adjudicació sigui
correcta no vol dir que sigui ètica. Una adjudicació a
dit d’un milió i mig d’euros podem parlar d’ètica
encara que vostès hagin buscat la fórmula legal per
poder-la fer.
Sobre el tema de la feina... de menystenir la feina de
l’ADI, a veure, no em faci dir el que no he dit i més
quan estem parlant de coses tan sensibles com
aquesta. Jo el que he dit és que l’ADI està
desaparegut i si l’ADI està desaparegut en tot aquest
procés no vol dir que no estiguin treballant,
simplement que vostès els estan amagant i no
entenem perquè si un organisme contracta a Monitor
Group, els estan amagant i, simplement només
apareixen el membres de Govern gestionant aquest
projecte. És la pregunta que em faig i en aquest
sentit anava la meva intervenció.

Sàpiga també que al final quan acabi tot el treball
diguéssim més específic d’aquesta primera part i es
doni el relleu al que haurà la iniciativa-actua qui
prengui el relleu -perquè òbviament, doncs, això
tindrà continuïtat en el temps esperem bé que ho
saben a l’ADI, ven contents que n’estan-, sàpiga que
en aquell moment, aquestes possibles informacions
restaran confidencials als seus dipositaris, les
persones concernides decidiran si volen continuar
que aquesta informació passi a disposició de la nova
iniciativa-actua i, per tant, quedarà garantida la
continuïtat de tots aquells que facin confiança a la
iniciativa.

Quan vostè parla de transparència i obert a tothom,
bé, a mi em sembla que transparència quan es fa
signar un acord de confidencialitat a uns hotelers, a
una empresa per la qual vostès no tenen control del
que està fent perquè, evidentment, en el moment
que es poden en contacte dos empresaris vostès
perden el control, doncs, això també és un tema que
realment, -no sé com s’ho miren, però vaja- a
nosaltres ens preocupen.

Miri, vostè diu que les persones a l’ADI se senten
amagats, bé, pregunti’ls-hi. Jo crec que mai havien
sigut tan partícips d’alguna cosa tan excitant com
aquesta iniciativa.
Gràcies.
El Sr. síndic general:

I desprès, bé, vist que vostès ho troben tan bé i tan
interessant jo els demanaria que si ho han de
transmetre a d’altres sectors, si us plau, facin-ho bé,
facin el procés correcte.

Gràcies.
Alguna altra repregunta?
Sr. David Rios.

Per exemple, i aquesta és una pregunta... m’agradaria
saber que pensa Govern que en aquesta carta -que
vostès diuen que està tan ben feta-, doncs, no
aparegui en cap moment ni un “logo” de Govern, ni
un “logo” de l’ADI, ni un contacte de Govern, ni un
contacte de l’ADI.

El Sr. David Rios:
Gràcies Sr. síndic.
A mi m’agradaria saber que, vist que ja ha quedat
clar que aquesta carta s’ha fet amb total col·laboració
de Govern, encara que no citi en cap moment que
en aquesta carta hi ha estat treballant Govern, ni es
posa en contacte per a qualsevol informació algun
personal del Govern o de l’ADI, a mi em sorprèn que
aquesta carta estigui escrita en castellà. Llavors, a mi
m’agradaria que el ministre ens expliqués com pot
ser que aquesta carta estigui en castellà, vist la
legislació vigent que tenim en aquest tema.

Els hi sembla bé?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre.

Gràcies Sr. síndic.
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de fet està defensant contínuament que està
treballant per l’ADI, i a més a més, no treballa
conjuntament, sinó que vostès li estan pagant un
milió i mig d’euros? Li sembla bé que digui Monitor
Group que treballa conjuntament amb el Govern?

Gràcies.
Sr. ministre.
El Sr. Gilbert Saboya:

Gràcies Sr. síndic.

Bé, aquesta carta és una carta de comunicació. Miri
jo li diré tota la veritat.

El Sr. síndic general:

Quan nosaltres vam fer les reunions d’anàlisi que li
he comentat, primera quins eren els procediments
correctes, nosaltres vam demanar que les cartes
fossin en català. I això és així. Aquestes cartes es van
treballar entre Monitor Group, repeteixo, i la Unió
Hotelera, perquè van està treballant justament
perquè els continguts fossin els adequats per
transmetre als seus afiliats, i en els mecanismes de
comunicació va sortir la carta en castellà.

Gràcies.
Sr. ministre.
El Sr. Gilbert Saboya:
Monitor Group treballa conjuntament amb el Govern
i conjuntament amb la Unió Hotelera, conjuntament
amb la Cambra, conjuntament amb tots aquells que
s’hi han volgut sumar. Però només aquells, això és
veritat.

Us puc assegurar que la nova carta que sortirà, que
anirà dirigida extensament, perquè no tots els hotels
estan a la Unió Hotelera, també, com vostè sabrà
perfectament, hi ha aproximadament entre uns 60 i
un 70 hotels que no estan afiliats a al Unió Hotelera.
Per tant, ens hem de preocupar a donar oportunitats
a tothom, i en aquest sentit s’ampliarà l’abast, també,
més enllà de la Unió Hotelera.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna repregunta?
Sr. Rios.

Però no tan sols s’ampliarà l’abast més enllà de la
Unió Hotelera, pel sector hoteler, o per les possibles
oportunitats que sorgeixen, sinó també per totes
aquelles oportunitats que van més enllà, en el sector
del comerç al detall, en el sector de possibles
instal·lacions
relacionades
amb
la
salut,
d’esdeveniments i activitats d’oci. És a dir que la
pròxima carta, li puc assegurar també, perquè tenim
tot l’interès en què sigui així, que surti en català
perquè anirà a una molt més àmplia difusió.

El Sr. David Rios:

Moltes gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Alguna altra repregunta?

Sr. ministre.

Sí, gràcies Sr. síndic.
Jo li voldria demanar, perquè vostès em van facilitar
el contracte, en quin punt del contracte, doncs,
s’acorda que Monitor Group contacti directament
amb les empreses del país, i a més a més que puguin
signar un conveni de confidencialitat per tal que
Govern perdi, en tot cas, tota la possible traça que hi
pugui haver?

Sr. David Rios.

El Sr. Gilbert Saboya:
Aquí o hi ha control de Govern o no n’hi ha. El que
no podem és acusar-nos que volem el control i
després que quan el perdem, també és un problema.
Escolti, en els encomanes del treball és que es puguin
atreure empreses, i atreure empreses s’ha de posar en
contacte l’oferta i la demanda. Nosaltres ens va
semblar, equivocadament o no, agradi més o menys,
que la millor manera de garantir que hi hagués
igualtat d’oportunitats i que hi hagués accés a
tothom a la mateixa informació, perquè és clar, és
que llavors, què hauríem de fer, només transmetre-

El Sr. David Rios:
Gràcies Sr. síndic.
Només recordar al ministre, que segons la Llei
d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, aquesta
actuació requeriria una sanció.
Bé, després de comentar això, un altre dels aspectes
que fins i tot el ministre ha comentat, és que és cert
que a l’inici de la carta Monitor Group s’anuncia
dient que treballa conjuntament amb el Govern.
Està d’acord el Govern amb aquesta afirmació quan
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Les garanties són la confiança que nosaltres tenim
amb una empresa puntera. Si vostè no les té... -que
no estic dient que és el que vostè hagi insinuat,
perquè jo crec que vostè això no és capaç d’insinuarho-

Per tant, aquesta és la millor manera que nosaltres
vam trobar per poder-ho fer. Estem disposats
absolutament a tenir-ne d’altres, i ens semblava que
incloure la confidencialitat és un element que
reforça la confiança del qui ha de compartir la
informació, perquè jo no tinc clar que el sector
privat vulgui explicar al Govern les seves
interioritats. No tinc perquè saber-les. A demés, ni
m’interessa. Aquells que ho voldran fer ja ho faran i
aquells que en un futur vulguin traspassar la
informació, també podran decidir de fer-ho de forma
totalment lliure.

Moltes gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna altra repregunta...
Sr. David Rios.
El Sr. David Rios:
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Alguna altra repregunta?

Doncs no, m’agradaria que m’ho confirmés el
ministre aquesta última opció, és a dir que Govern
no té cap garantia, ni contractual, en què Monitor
Group no cobrarà comissions amb aquest tipus
d’accions, amb els nostres empresaris.

Sr. David Rios.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. David Rios:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

Sobre aquest últim factor, que ha estat comentant, i
a més a més comentar que l’ADI va, mitjançant nota
de premsa, va desmentir que Monitor Group percebrà
comissions pels contractes confidencials establerts
entre els hotelers andorrans i els estrangers. I ara
m’està dient que això ho estendran a tots els sectors
de l’economia andorrana. Llavors suposo que vostès
s’han assegurat d’alguna manera que es garanteixi
que això no passarà. La meva pregunta va en aquest
sentit. De quina manera Govern pot garantir que no
hi haurà cobrament de comissions per part de
Monitor Group.

Sr. ministre.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

El Sr. Gilbert Saboya:
Gràcies Sr. síndic.
A veure, li repeteixo, Monitor Group no cobrarà cap
comissió, cap incentiu, cap remuneració, cap mena,
cap mena de remuneració o incentiu, cap mena.
Suposo que això li és suficient.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

El Sr. síndic general:

Alguna altra repregunta...

Gràcies.

Hi ha més repreguntes...

Sr. ministre.

Si no hi ha més repreguntes, i vist que no hi ha més
preguntes ni cap altre tema a tractar, s’aixeca la
sessió.

El Sr. Gilbert Saboya:

(Són les 17.28h)

Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, miri, l’ADI ja ha sortit en algun lloc, escolti,
suposo que estarà content també, que fos l’ADI que
ho desmentís. Suposo que estarà bé.
A veure, Monitor no percebrà cap mena de
remuneració ni cap mena de comissió ni cap mena
d’incentiu de cap tipus per fer aquesta tasca. Que
quedi clar.
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Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral
disponibles per a la sessió del dia 14 de juny del
2012
1. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Meritxell Mateu Pi,
Consellera General del Grup Parlamentari
Demòcrata, per escrit de data 13 de juny del 2012,
relativa al 4art cicle d’avaluació d’Andorra al
Moneyval, (Reg. Núm. 552).
2. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals,
Consellera General del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 13 de juny del
2012, relativa a l’anunci de la creació del nou
museu de la ràdio a l’edifici de Ràdio Andorra,
(Reg. Núm. 553).
3. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. David Rios Rius, Conseller General del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 5 de juny del 2012, relativa a l’estat en el que
es troba l’adjudicació del concurs de les línies de
vol regular internacionals i construcció i gestió
indirecta del servei públic de l’Heliport Nacional
d’Andorra, (Reg. Núm. 505).
4. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, Consellera General
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 5 de juny del 2012, relativa a la incorporació
d’un nou coordinador d’esports, (Reg. Núm. 506).
5. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. David Rios Rius, Conseller General del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 5 de juny del 2012, relativa a la carta enviada
als membres de l’UHA per part de Monitor
Group, (Reg. Núm. 507).
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