Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 19/2014 - 19 pàgines
Sessió ordinària del dia 4 de desembre del 2014

El dia 4 de desembre del 2014, 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. 95/2014, que és el següent:

M. I. Sr. Xavier Montané Atero
M. I. Sr. Pere Obiols Mogio
M. I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme
M. I. Sr. David Rios Rius
M. I. Sra. Sílvia Riva González
M. I. Sr. Martí Salvans Abetlla
M. I. Sra. Meritxell Verdú Marquilló

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta
oral, (segons llistat annex).

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; Xavier
Espot Zamora, 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,
Albert Esteve García, Ministre de Cultura.

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:
M. I. Sra. Olga Adellach Coma
M. I. Sr. Miquel Aleix Areny
M. I. Sr. Pere Altimir Pintat
M. I. Sr. Daniel Armengol Bosch
M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra
M. I. Sr. Josep Anton Bardina Pau
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. 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
M. I. Sra. Celine Mandicó Garcia
M. I. Sra. Meritxell Mateu Pi
M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora

El M. I. Sr. Síndic General ha excusat l’absència de
la M. I. Sra. Sílvia Calvó Armengol i del M. I. Sr.
Aleix Varela González.
Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa
Besolí, secretari general del Consell General.
(La M. I. Sra. Rosa Gili Casals, secretària de la
Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 16.04h)
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Tanmateix el ministre de Justícia i Interior, que és
qui fa la tramesa al cap de Govern, ha omès, obviat i
en tot cas evitat de donar tota la informació
sol·licitada perquè res no em tramet pel que fa als
documents signats directament pel Consell Superior
de la Justícia.

El Sr. síndic general:
Bona tarda a tothom.
Bé, passem doncs amb aquest primer punt.
Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta
oral.

I per això pregunto al Govern per què no s’ha tramès
tota la documentació sol·licitada el dia 10 de
novembre del 2014?

Els informo que s’han presentat 3 preguntes amb
caràcter urgent, admeses a tràmit ahir per la
Sindicatura, i que figuren en el primer lloc del llistat.

Gràcies.

Procedirem, doncs, amb la primera d’aquestes
preguntes.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

1. Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume
Bartumeu Cassany, president del Grup
Parlamentari Mixt, per escrit de data 3 de
desembre del 2014, relativa als contractes,
convenis o acords establerts pel Consell
Superior de la Justícia amb el Govern foral de
Navarra (Espanya) i/o l’empresa espanyola
TRACASA, depenent del mateix Govern
Foral de Navarra (Espanya).

Respon pel Govern, el ministre Sr. Xavier Espot.
El Sr. Xavier Espot:
Sí gràcies senyor síndic.
Tal com manifesta el Sr. Bartumeu en la motivació
de la seva pregunta, el dia 10 de novembre passat va
sol·licitar al síndic general que instés al Govern per
tal que li facilités el contracte o els contractes
establerts pel Govern i/ o el Consell Superior de la
Justícia amb el Govern de la Comunitat Foral de
Navarra o l’empresa pública TRACASA en relació
amb el sistema informàtic de gestió processal
“Avantius” i el contracte o els contractes establerts
pel Govern i/o el Consell Superior de la Justícia amb
la persones o les persones, o l’empresa o les empreses
a les quals s’hagi encarregat la direcció o la
coordinació de la implantació d’aquest sistema
informàtic.

Fou registrada amb el número 1100 i s’ha publicat en
el Butlletí número 99/2014, del 3 de desembre.
Exposa la pregunta el Sr. Jaume Bartumeu Cassany.
El Sr. Jaume Bartumeu:
Gràcies.
Exposava en la meva anterior pregunta al Govern, el
13 de novembre, que existeix una gran preocupació
en els àmbits judicials, però també en la societat civil
andorrana, pel risc per a la preservació de la
confidencialitat i del secret dels expedients i les
tramitacions de l’Administració de Justícia després
que hagués transcendit que els responsables
institucionals de la Justícia han establert amb una
empresa espanyola un contracte per a la implantació
d’un nou sistema d’informació integral per a
l’Administració de la Justícia.

Així, d’acord amb l’article 5 del Reglament del
Consell General, el Govern va fer-li arribar,
mitjançant una carta del 28 de novembre següent,
les còpies, tal com ell ha dit, del Conveni de
col·laboració atorgat el 17 de febrer del 2014 pel
Govern d’Andorra i el Departament de Presidència,
Justícia i Interior del Govern de la Comunitat Foral
de Navarra sobre la cessió d’ús de diversos elements i
aplicacions informàtiques, amb els annexos
corresponents, com també del Conveni de
col·laboració atorgat el 21 de maig del 2014 pel
Govern d’Andorra i la societat Trabajos Catastrales,
SA o TRACASA sobre l’assistència tècnica
necessària
per
implantar
les
aplicacions
informàtiques cedides pel Govern de Navarra, amb
els annexos corresponents.

Per això, el 10 de novembre, vaig sol·licitar la
tramesa del contracte o contractes establerts pel
Govern o pel Consell Superior de la Justícia en
relació a aquesta qüestió.
Aquest dilluns, dia 1 de desembre, a un quart d’onze
del matí, vaig rebre dos convenis de col·laboració
establerts pel Govern. L’un amb un contracte amb la
Comunitat Foral de Navarra i l’altre amb la societat
espanyola TRACASA.

En aquella mateixa carta s’informava que aquests
dos convenis eren els dos únics convenis o
contractes que havia signat el Govern d’Andorra en
relació amb el sistema informàtic de gestió processal
“Avantius” i, per tant, que el Govern d’Andorra no
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Constitució però a la resposta que vaig rebre el
dilluns no en parla del Consell Superior de la
Justícia. Podria haver dit això que ara ens ha dit
amablement aquí però devia decidir de veure si por si
cuela no parlar-ne.

En definitiva, el Govern ha acomplert degudament i
amb anterioritat al termini màxim establert, amb allò
que disposa l’article 5 del Reglament del Consell
General, segons el qual, i cito textualment “per al
compliment de l’activitat parlamentària, els
consellers generals tenen el dret a què
l’Administració pública els faciliti les dades, informes
i documents que obren en el seu poder.”

Miri, si el Consell Superior de la Justícia és una
entitat que regeix la justícia no crec que haguem de
discutir això aquí. En tot cas jo no li discutiré, però si
vostè, el Govern d’Andorra i el ministre, han fet
totes aquestes actuacions conjuntament amb el
Consell Superior de la Justícia, si vostè aquí en
l’anterior sessió de preguntes al Govern em va dir en
una repregunta que hi havia qüestions que portava
directament el Consell Superior de la Justícia, el que
no crec que sigui de rebut és que ara aquí obri el
paraigües de dir que com que constitucionalment i
funcionalment no depèn del Govern d’Andorra no li
puc contestar el que demana. Perquè si és així ens
haurà d’aclarir quina és la distribució de
competències entre el ministre i el president del
Consell Superior de la Justícia i a veure qui fa què?
O és que aleshores aquest article constitucional
permet que el Consell Superior de la Justícia faci i
desfaci i ningú pugui preguntar res?

En efecte, en cas que el Consell Superior de la
Justícia hagi atorgat algun conveni o contracte
vinculat directament o indirectament amb el sistema
informàtic de gestió processal “Avantius”, no
correspon al Govern fer-ne lliurament als consellers
generals. D’una banda, perquè aquests eventuals
convenis o contractes es trobarien en poder del propi
Consell Superior de la Justícia, i, d’altra banda,
perquè el Consell Superior de la Justícia, que és
l’òrgan de representació, govern i administració de
l’organització judicial, tal com reconeix l’article 89
de la Constitució, no depèn funcionalment ni
jeràrquicament del Govern d’Andorra.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies senyor síndic.
El Sr. síndic general:
El Sr síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Sr. ministre pel torn de dúplica.

Pel torn de rèplica Sr. Bartumeu.
El Sr. Xavier Espot:
El Sr. Jaume Bartumeu:

Sí molt breument Sr. síndic.

Sí gràcies Sr. síndic.

El Sr. Bartumeu diu, en primer lloc, per què no
parlàvem del Consell Superior de la Justícia a la
carta. Simplement pel motiu que li he dit. Jo entenia,
doncs, que amb la resposta que se li formulava es
donava degut compliment a l’article 5 del Reglament
del Consell General i per tant, doncs, en aquest
sentit li vam aportar la documentació que obrava en
el nostre poder i que havíem signat des del Govern
d’Andorra.

Bé, la meva sol·licitud d’informació bastava en els
contractes establerts pel Govern i també pel Consell
Superior de la Justícia i suposo que el ministre em
farà com a mínim la concessió de pensar que
coneixia aquest article de la Constitució el qual ara
ens ha fet amablement referència. Si el Ministre de
l’Interior s’ha passejat per totes les valls de Navarra
amb el president del Consell Superior de la Justícia
fent visites a una societat pública i al Govern Foral
de Navarra, si el Ministre de l’Interior i Justícia,
perdó, m’envia un document en el qual hi ha un
pressupost annex a un contracte que signa ell amb
TRACASA però que resulta que no hi figura el
Govern sinó que hi figura el Consell Superior de la
Justícia en la presentació del pressupost crec que és
difícil de poder respondre avui aquí perquè la carta
no en parla, d’aquí ve la meva pregunta! La carta es
limita a dir això és l’únic que ha firmat el Govern
d’Andorra, del Consell Superior de la Justícia com si
no existís! Avui resulta que s’obra el paraigües de la

A partir d’aquí vostè demana un complement
d’informació, en virtut d’aquesta pregunta amb
resposta oral, i jo li aporto com no pot ser, com no
pot ser d’una altra manera.
Més enllà d’això, si jo vaig fer referència a eventuals
actuacions que hagués dut a terme el Consell
Superior de la Justícia en l’anterior pregunta que
vostè em va formular en la sessió de control és
perquè vostè em va preguntar al respecte i també li
vaig dir molt clarament, quan vostè va voler entrar
en detalls de la gestió diària d’aquest Consell
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Superior de la Justícia, que jo no parlava en nom del
Consell Superior de la Justícia ni el representava en
aquesta Cambra i per tant, doncs, em remeto a les
mateixes consideracions que vaig fer en el seu dia.
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Sr. Bartumeu.
El Sr. Jaume Bartumeu:
Sí gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

La repregunta és si el document que se m’ha tramès
és un document que reflexa una contractació de fet
entre el Consell Superior de la Justícia i TRACASA,
per molt que la firmi el ministre? És aquesta la
repregunta. Perquè no hi ha una referència, és el
document base del contracte això!

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Entrem en el temps de repreguntes.
Sr. Bartumeu.

El Sr. síndic general:

El Sr. Jaume Bartumeu:

Gràcies.

Sí gràcies Sr. síndic.

Sr. ministre.

Doncs, seguint el que acaba de dir el ministre, si ell
no representa el Consell Superior de la Justícia
potser em podrà contestar perquè m’envia un
Conveni de col·laboració que ha signat el ministre
amb la societat TRACASA i l’annex que justifica el
contracte, el Govern no hi figura però sí que hi figura
el Consell Superior de la Justícia? Deu ser algun
error perquè efecte òptic no és. Per tant, potser és un
error d’impressió.

El Sr. Xavier Espot:
Els únics contractes que ha signat el Govern
d’Andorra amb el Govern de la Comunitat Foral de
Navarra i amb TRACASA són els que li vam fer
arribar. I els únics contractes que qualsevol institució
andorrana hagi pogut signar amb el Govern de la
Comunitat Foral de Navarra i amb TRACASA són
aquest dos únics Convenis o contractes que jo li vaig
fer arribar.

Gràcies.

Per tant, responent a la seva pregunta, el Consell
Superior de la Justícia no ha signat, malgrat les
referències que es contenen d’aquesta institució en
el conveni que vostè esmenta, no ha signat cap
contracte ni cap conveni de col·laboració ni amb el
Govern de la Comunitat Foral de Navarra ni amb la
societat TRACASA, tenint en compte a més a més
que en aquella data el Consell Superior de la Justícia
no disposava d’autonomia pressupostària i per tant
tots els contractes que es feien es signaven des del
Govern.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre.
El Sr. Xavier Espot:
Bé, li vam enviar aquest Conveni de col·laboració
perquè com vostè mateix reconeix aquest Conveni
de col·laboració el signo jo mateix en nom del
Govern d’Andorra i per tant doncs és un Conveni,
l’original del qual, obra en poder del Govern
d’Andorra i en compliment de l’article 5 del
Reglament del Consell General li donem o li
entreguem còpia d’aquest document tal com vostè
ens va demanar, independentment de què hi pugui
haver, com és obvi, referències en els annexos o en
el propi contingut del conveni al Consell Superior de
la Justícia perquè és una evidència, és un fet notori i
mai hem negat que la implantació d’aquest sistema
de gestió processal el du a terme o el pilota el propi
Consell Superior de la Justícia.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna altra repregunta...
Sr. David Rios.
El Sr. David Rios:
Bé, respectant escrupolosament i defensant
escrupolosament la separació de poders, nosaltres
tindríem una pregunta a fer i és cap al Govern. En
referència a què si el Govern ha previst, que vist que
és un tema d’interès general que afecta a moltes
persones, i de fet a tots els ciutadans, si té previst de

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

fer arribar aquesta documentació també al Grup
Socialdemòcrata?

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

Per Govern, respon el ministre Sr. Jordi Alcobé.

El Sr. síndic general:

El Sr. Jordi Alcobé:

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

Sr. ministre.

Agraeixo la pregunta de la Sra. Gili perquè permetrà
debatre en aquesta Cambra en qualsevol cas les
inversions del Govern, d’aquest Govern, i explicar o
aclarir alguns conceptes que potser mereixen
l’atenció d’aquesta Cambra òbviament.

El Sr. Xavier Espot:
Evidentment no hi veig cap inconvenient i li farem
arribar en els millors terminis.

La pregunta, me l’esperava però no avui, me
l’esperava fa ja uns mesos Sra. Gili i costa de creure
que sigui una pregunta de caràcter d’urgència per
que d’un dia per l’altre no apareixen les estructures
viàries en aquest país. Però en qualsevol cas li
contestaré molt gratament el que em demaneu.

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

Sí que abans permeteu-me fer alguns aclariments
sobre la pregunta perquè hi ha comentaris que poden
portar a confusió sobre com s’ha plantejat la
pregunta. Parleu de carreteres, rotondes i asfalt.
Entenc que us referiu a xarxa viària. Xarxa viària
inclou més que carreteres i rotondes i asfalts, inclou
ponts, viaductes, túnels, que requereixen inversió i
manteniment anyalment. Per tant us respondré, si
em permeteu, respecte a la xarxa viària del país.

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

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 3 de desembre del 2014, relativa a la
despesa efectuada aquest any 2014 en
carreteres, rotondes i asfalt.

En segon, lloc dir-vos que precisi que parleu de
despesa en carreteres i rotondes, prefereixo parlar
d’inversions. La diferència entre despesa i inversió,
bàsicament, ja ho sabeu és el rendiment que
comporta la inversió i la temporalitat de més d’un
any, per tant una inversió s’amortitza d’un
rendiment i en podem parlar després en torn de
rèplica i dúplica o repreguntes. Potser el vostre
Govern feia despesa, aquest Govern en tot cas fa
inversions.

Fou registrada amb el número 1108 i s’ha publicat en
el Butlletí número 99/2014, del 3 de desembre.
Exposa la pregunta la Sra. Rosa Gili Casals.
La Sra. Rosa Gili Casals:
Gràcies Sr. síndic.

El manteniment es circumscriu en la reparació de les
carreters, xarxa viària, a la reparació de parets i
talussos, i també en la campanya de pavimentació i
manteniment de l’asfalt, no només en qualsevol
despesa.

Durant aquest any, s’han adjudicat des de Govern
quantitats milionàries en infraestructures viàries.
Aquests costos també impliquen despeses afegides
que consisteixen en l’elaboració d’estudis dels
projectes, en els treballs de control de qualitat a més
de la mateixa despesa d’eixamplament de carreteres
o de construccions.

Parleu de quantitat milionàries, doncs sí, sort n’hi ha
perquè fer carreteres, rotondes i viaductes amb
menys d’un milió d’euros ens costa bastant.

A més, algunes d’aquestes inversions han estat
assumides en part per FEDA i Andorra Telecom.

I pel que fa a l’asfalt precisar que hi ha dos tipus
d’asfalt, com dieu. Hi ha l’asfalt de nova construcció,
quan es fa un eixample d’una carretera per exemple
que s’ha de pavimentar de nou aquest tram, i després
hi ha la pavimentació de manteniment. La xarxa
viària requereix un manteniment perquè s’amortitza,
hi ha un desgast i per tant també a les xifres us

Així doncs, per resumir, es demana a Govern quin és
l’import total de les despeses en carreteres, rotondes i
asfalt d’aquest any 2014 i quin import suposarà pels
anys posteriors en plurianuals?
Gràcies Sr. síndic.
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precisaré la diferència d’asfalt de pavimentació nova
i de manteniment.

manteniment global del 2014 són 3,6 milions
d’euros.

Les inversions de FEDA i d’Andorra Telecom. Aquí
només precisar-vos que Andorra Telecom i FEDA
no financen obres del Govern o si les financen,
només financen amb el que fa galeria de serveis.
Quan hi ha galeria de serveis, doncs, atès que l’ús
d’aquesta galeria se’n beneficia FEDA i Andorra
Telecom, FEDA en finança el 50% del cost de la
galeria, això és una cosa ja diria històrica, i Andorra
Telecom finança el 25% d’aquesta galeria de serveis
perquè
l’utilitzen
per
les
seves
xarxes
d’infraestructures.

Un resum global serien inversió i manteniment 2014
21,1 milions d’euros i plurianuals de 4,9 milions
d’euros pels anys següents.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Pel torn de rèplica, Sra. consellera.
La Sra. Rosa Gili:

Per tant, davant d’aquesta pregunta, diria objectiva,
doncs segur que la vostra rèplica serà més
apassionada però en tot cas us respondré els imports
que em demaneu.

Gràcies Sr. síndic.
A veure, el nostre grup parlamentari no posa en
dubte la conveniència de moltes d’aquestes
inversions. Està clar que necessitem unes inversions,
unes infraestructures viàries en bon estat per garantir
la seguretat dels nostres ciutadans i visitants i, sens
dubte són molt importants i més en un país turístic.

Les inversions de l’any 2014, doncs, són les següents:
D’entrada les inversions que provenen del 2013 i que
s’han reconduït pel 2014, són 2,8 milions. Ho faré en
milions d’euros si em permeteu perquè les xifres
seran més fàcils d’explicar. Són 2,8 milions d’euros
les conduïdes i compromeses d’anys anteriors pel
2014.

Tanmateix, se’ns plantegen alguns dubtes pel que fa
a la urgència de les mateixes i de la sobredimensió
probable d’algunes d’elles. En època de crisis els
recursos econòmics es redueixen i és llavors quan cal
establir prioritats pel que fa a les inversions
efectuades.

Després les noves inversions en xarxa viària
adjudicades al 2014. Fins avui són 8,2 milions
d’euros i 4 milions més estan en curs d’adjudicació.
Aquestes inversions noves comporten uns
plurianuals de 4,9 milions d’euros pels anys 2015 i
2016.

Només volia recordar que a Demòcrates per Andorra
no els hi ha tremolat gens ni mica el pols per votar
unes lleis que retallen drets socials i pensions, com
passa amb la Llei de serveis sociosanitaris i la Llei de
la CASS. Aquí no els ha molestat que hi hagi
ciutadans del país que puguin patir per aquestes
reduccions argumentant recursos limitats, manca de
sostenibilitat, fan un pas enrere en el ja fràgil estat
del benestar andorrà.

Pel que fa als projectes i direccions d’obra, estudis
geològics, geotècnics, controls de qualitat, estem
parlant de mig milió d’euros pel 2014.
Les inversions pagades per FEDA i Andorra
Telecom al 2014 per galaeria de serveis en carreteres
són de 1,5 milions d’euros.

El que nosaltres no podem entendre i potser tampoc
molts ciutadans, és que en contrapartida es doni
suport a unes obres públiques moltes vegades
exagerades, no forçosament necessàries o que es
podrien escalonar en el temps esperant èpoques
millors. No podem acceptar que el Govern de DA i
el seu grup parlamentari retalli a qui més ho
necessita i al mateix temps malgasti recursos en coses
menys urgents al nostre entendre. No posem en
dubte que pot ajudar a mantenir certs llocs de
treball, però no pensem que per això es pugui
justificar tot. Estem a favor de la inversió pública,
però sempre i quan estigui justificada i siguin
inversions de futur.

I la pavimentació d’obra nova, de carreteres noves i
eixamples de carreteres, són 2 milions d’euros aquest
2014.
Per tant, per resumir i fer-ho fàcil, al 2014 noves
inversions en xarxa viària són 17,5 milions d’euros
del pressupost 2014 més 4,9 milions d’euros en
plurianuals 2015 i 2016. I pel manteniment estem
parlant pel 2014 d’1,1 milions d’euros en
manteniment de carreteres generals i secundàries,
reflexions de talussos, parets que cauen, reparacions
que s’ha de fer a la xarxa viària. I de pavimentació,
de manteniment, estem parlant de 2,5 milions
d’euros. Recordar que la pavimentació de
manteniment afecta a carreteres generals,
secundàries i carrers, això va a càrrec de Govern
d’acord amb la Llei de competències, i per tant el

Mirin, què volen que els digui? Tot això ens crea la
percepció de pensar que segons perquè encara tenim
mitjans econòmics, i o bé la situació no és tan crítica
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com alguns ens voldrien fer pensar o bé aquí ja no
ens preocupa tant la sostenibilitat del sistema.
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l’exercici macabre de comparar vides humanes amb
les inversions que fem, però en qualsevol cas, una
rotonda elimina accidents, una rotonda permet
millorar la seguretat de la carretera, i us donaré dos
exemples. A la zona de la Bartra, que l’obra es va
acabar justament ahir, doncs, aquest gir a l’esquerra
provocava múltiples accidents, el gir per anar cap a
Terra Vella múltiples accidents, la rotonda de Prada
Casadet, una rotonda que es va qüestionar també si
s’havia de fer i s’eliminen els accidents en aquest
punt negre de la xarxa viària.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre, per la dúplica.
El Sr. Jordi Alcobé:

Per tant, mobilitat, eficiència, seguretat, són els
principis amb els quals es basa la política d’inversions
del Govern d’Andorra amb xarxa viària i no crec ni
de bon tros que sigui sobredimensionada, exagerada,
no prioritària, perquè sapigueu que de les inversions
del Govern a procediment, la meitat són de xarxa
viària, i l’altre 50% que no és xarxa viària. La qual
cosa us puc assegurar que són inversions molt
raonables inclús infradimensionades respecte al que
avui el país necessita.

Gràcies Sr. síndic.
Bé, m’esperava aquesta rèplica, sincerament, de
manual de bon populista a la posobra d’eleccions,
Sra. Gili.
Escolteu, si hi ha un capítol que s’ha retallat en
aquests últims anys ha sigut realment el de les
inversions. Fa deu anys el Govern invertia 93 milions
d’euros; fa 9 anys més de 100; fa 8 anys més de 100.
Aquest pressupost d’inversions de l’any 2014-2015
serà un dels més baixos dels últims 17 anys, deixant a
banda el 2012 i 2013 que deuen ser de 30 i poc
milions d’euros.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

En canvi, si parleu del social, doncs, sabeu
perfectament que aquest Govern és el que més
inverteix en social, també perquè el context
econòmic ho requereix. És cert. Però en canvi
comparar el social i les inversions una altra vegada,
quan estem parlant d’un pressupost d’inversions de
mínims i sota mínims, perquè hauríeu de saber i
segur que ho sabeu, que el pressupost públic d’un
país d’inversions hauria d’oscil·lar a l’entorn del 3%
del PIB, 3% d’inversió sostenible. Ja que parleu de
sostenibilitat, doncs, la inversió sostenible d’un país
és d’un 3% del PIB d’inversió pública. I estem
parlant de 60 i 70 milions d’euros d’aquest 3% del
PIB i estem a 40 i pocs milions d’euros d’inversió
global.

Pel torn de les repreguntes.
Alguna repregunta...
Bé, si no hi ha repreguntes, passem a la tercera de les
preguntes presentades.

3. Pregunta amb declaració d’urgència al
Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia
Eloïsa Bonet Perot, consellera general del
Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 3
de desembre del 2014, relativa al protocol
d’actuació sobre la malaltia de l’Èbola.
Fou registrada amb el número 1111, i s’ha publicat
en el Butlletí número 99/2014,del 3 de desembre.

Per tant, si alguna cosa no és sostenible avui és
encara la inversió pública que fa el país, comuns i
Govern inclòs. La qual cosa, si parlo de retallades,
doncs, us puc assegurar que el capítol d’inversions, el
capítol 6 del Govern és el que més ha patit les
retallades de l’Administració fruit d’aquest context
econòmic, i també és cert, fruit d’una política
d’inversions
amb
el
passat,
segurament,
sobredimensionada o exagerada, com dèieu vós
mateixa.

Exposa la pregunta la Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot.
Teniu la paraula
La Sra. Sílvia Eloïsa Bonet:
Gràcies Sr. síndic.
El passat mes d’octubre Andorra va acollir a un
sospitós de patir la malaltia de l’Èbola, que finalment
va ser malària. En aquell moment es van posar en
marxa els protocols d’actuació per evitar la
propagació de la malaltia, i pel que es va conèixer en
posteriors rodes de premsa dels responsables del
SAAS i del director de Salut i Benestar del ministeri,
els protocols d’actuació van ser correctes.

M’agradaria saber quines són les obres que
considereu sobredimensionades, no prioritàries o no
urgents, perquè sincerament, les obres que s’estan
plantejant en carreteres són obres de seguretat i de
mobilitat. Fer una rotonda vol dir eliminar un gir a
l’esquerra, vol dir menys sinistralitat. No faré
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També es va informar que el personal de l’Hospital
Nostra Senyora de Meritxell havia rebut la formació
necessària i el material necessari per poder actuar i
evitar la propagació i atendre a l’afectat de la forma
adequada sense posar en perill als professionals que
en tinguessin cura.

Sessió ordinària del dia 4 de desembre del 2014

manifestar doncs, en nom del Govern, el nostre
agraïment públic als diferents estaments tècnics i
professionals pel seu compromís i implicació en la
gestió d’aquesta situació d’alerta, havent demostrat
una vegada més, la seva vocació i motivació que fan
possible que el nostre país pugui respondre
adequadament, a situacions com vostès tots saben
són força complicades i que al mateix moment que
fem front a aquestes situacions d’emergència,
d’alerta, continuem assegurant els serveis normals al
nostre país.

Alhora es va informar que s’estaven establint
contactes i negociacions amb els països veïns per
establir el protocol d’evacuació en cas de tenir una
persona afectada d’Èbola, ja que l’Hospital Nostra
Senyora de Meritxell no tenia els recursos necessaris
per poder atendre tot el procés de la malaltia a
Andorra.

Vull finalment manifestar, abans d’entrar doncs en el
detall, el nostre pensament pels països que pateixen el
brot, a Àfrica Occidental, col·legues, amics, que
lluiten tots els dies i que cada vegada se’ls aporta una
ajuda més adequada. Així mateix el nostre Govern
ha acordat les aportacions econòmiques per mitjà dels
mecanismes que tenim evidentment de cooperació.

En vista que els organismes internacionals
Organització Mundial de la Salut i Metges sense
Fronteres recomanen no baixar els nivells d’alerta
sobre la malaltia degut a l’alta mobilitat de persones
des dels països de risc. Es pregunta, si pot informar
Govern,

Tots els professionals involucrats han fet la formació
adequada i quantes hores han fet?

Si tots els professionals involucrats han fet la
formació adequada i quantes hores han fet?

Efectivament precisar que d’entrada hem partit de la
base que calia limitar, tant com fos possible, el
nombre de professionals involucrats a l’estrictament
necessari, de manera a limitar el risc d’exposició als
efectius essencials, evitant que es posi en perill la
continuïtat de les prestacions assistencials i dels
serveis bàsics nacionals que cal continuar prestant a
la nostra població.

Quin és el protocol d’evacuació medicalitzada que
s’ha establert i en quines condicions s’ha de fer per
assegurar una evacuació d’unes tres hores de durada
mínim amb les condiciones de seguretat adequades?
I finalment, quins serien els hospitals de referència
en cas de tenir de traslladar a un pacient afectat
d’Èbola a algun dels estats veïns?

Dit això, també precisar que entenem per formació
un conjunt d’accions d’adquisició de coneixements,
informacions i habilitats que cal desenvolupar al llarg
del temps i mantenir permanentment actualitzades,
per afrontar aquestes situacions específiques.

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

Pel que fa al cos de professionals sanitaris, s’ha creat
un contingent restringit de professionals que s’han
implicat per iniciativa pròpia i han seguit i estan
seguint una acció formativa continuada. Avui es
compta amb un total de 92 professionals, distribuïts
de la següent manera: 25 metges, 53 infermeres i 14
tècnics de transport sanitari.

Respon pel Govern, la Sra. ministra Sra. Cristina
Rodríguez.
La Sra. Cristina Rodríguez:
Gràcies Sr. síndic.
Gràcies Sra. consellera per formular aquesta
pregunta (en realitat 3 preguntes en una), que em
permet recordar en primer lloc, que Andorra, com
tots els estats que fan part del l’OMS (l’Organització
Mundial de la Salut), està en situació d’alerta
internacional, continuem en situació d’alerta
internacional, i doncs continuem activant i aplicant
les preconitzacions de caràcter obligatori que
emanen d’aquest organisme, preconitzacions doncs
internacionals i sempre sota l’assessorament dels
òrgans consultius científico-tècnics de referència, del
nostre país i dels països veïns.

Pel que fa i és important a la formació dirigida al
personal dels cossos essencials i altres agents socials,
s’han organitzat sessions de caire informatiu- que
s’han adreçat a la resta de professionals sanitaris, així
com a tots els efectius del cos de policia, del cos de
bombers i del cos de Duana, i recentment, a un
determinat nombre d’efectius de les direccions dels
centres escolars dels tres sistemes educatius.
Pel que fa a la segona part de la seva pregunta: Quin
és el protocol d’evacuació medicalitzada que s’ha
establert i en quines condicions s’ha de fer per
assegurar una evacuació d’unes tres hores de durada
mínima amb les condicions de seguretat adequades.
Aquí precisar abans de parlar d’evacuacions

Voldria, si m’ho permet abans d’entrar en les
respostes a les preguntes de manera més precises,
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medicalitzades que des de bon inici el Govern
actuant en total transparència i responsabilitat, ha
reconegut clarament que el nostre país difícilment
pot gestionar totes les fases per prestar l’assistència
deguda a aquells casos confirmats de ser portadors
del virus de l’ébola, donats els nostres mitjans i
recursos hospitalaris. És a partir d’aquí que
efectivament es pot iniciar i interpel·lar com
organitzar en certes condicions un trasllat, per
aquestes raons hem activat els contactes bilaterals
amb les respectives autoritats sanitàries dels dos
països veïns per articular el suport que ens permeti
efectuar el trasllat d’aquests casos, cap aquelles
estructures hospitalàries que les respectives
autoritats sanitàries hagin definit com a centres de
referència i que puguin ser més pròximes a Andorra,
per efectuar el seu ingrés i tractament.

Diari Oficial del Consell General

referència, puc anunciar i els contractes s’estan
formalitzant amb la precaució que com tothom sap
hi ha hagut un canvi a nivell doncs del ministeri de
sanitat espanyol, que el nostre hospital de proximitat
a Espanya és a Catalunya i és l’Hospital Clínic de
Barcelona.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Per la rèplica, Sra. consellera.
La Sra. Sílvia Eloïsa Bonet:
Gràcies Sr. síndic.
L’ébola amb les seves diferents varietats és un dels
virus més letals per l’ésser humà amb una taxa de
mortalitat en els seus brots epidèmics d’entre el 25 i
el 90% a conseqüència de les febres i les hemorràgies
que provoca. Actualment no existeix tractament ni
vacunes per tractar-lo i els tractaments són
simptomàtics o altres tractaments relacionats amb el
plasma de pacients afectats supervivents que estan
donant resultats positius.

Independentment dels contactes directes personals
entre els ministres homòlegs, és a dir tant amb
Espanya com amb França, això ho hem fet implicant
els ministeris respectius d’Afers Exteriors i tots els
canals diplomàtics, trametent una proposta de
protocol d’entesa que s’està treballant per definir
justament les modalitats i procediments que
permetin realitzar aquests trasllats en les màximes
condicions de seguretat, així com que es pugui
garantir la disponibilitat de l’ingrés al centre de destí.
Perquè quan es parla d’un trasllat no és únicament
l’acte de traslladar, però sinó l’acte d’arribar a un lloc
on hi ha un llit disponible i un equip que t’espera per
garantir la presa en càrrec.

L’Organització Mundial de la Salut recomana evitar
el contacte físic amb els pacients infectats pel virus i
considera d’extrema importància l’adequada
informació dels professionals que en tenen cura o
poden estar en contacte per evitar la seva
propagació.

Avui li puc confirmar que disposem del retorn
favorable del govern d’Espanya i de França per
prestar aquest suport a Andorra.

El passat mes d’octubre va arribar a Andorra un
ciutadà resident provinent d’un país epidèmic, que al
poc de la seva arribada va presentar simptomatologia
que en primera instància van fer sospitar que es
podia tractar d’un cas d’ébola. Aquest fet, va fer
activar el protocol que s’havia dissenyat a l’hospital
per actuar en front d’aquesta malaltia. A les poques
hores es va descartar la malaltia i es va confirmar
que aquest pacient patia malària.

Tercera part de la pregunta: Quins serien els
hospitals de referència en cas d’haver de traslladar a
un pacient afectat d’ébola a algun dels estats veïns?
Puc informar doncs que França ha establert set
centres hospitalaris de referència, distribuïts arreu
del seu territori, i Espanya està coordinant, en el
marc del “Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud”, el conjunt de centres que des de les
diferents comunitats autònomes es poden definir
com a centres de referència per poder actuar i
prendre en càrrec el tractament de casos infectats
per ébola.

Tot i que el nostre grup parlamentari aprofita per
agrair a tots els professionals i persones implicades la
seva excel·lent actuació en la gestió del cas, però per
això no podem baixar la guàrdia, i no hem de baixar
la guàrdia degut a què segur que el protocol és
millorable tot i fer-ho molt bé, com també pensem
que existeixen serrells per aclarir com pot ser la
formació d’altres professionals de la salut que de fora
de l’hospital en la primera atenció d’un cas sospitós o
com pot ser l’evacuació del pacient per ser tractat a
un centre estranger. En quant els professionals cal
recordar que tant els ciutadans d’Andorra com els
turistes poden accedir al sistema sanitari a través dels

En aquet context, i donades les condicions de
proximitat geogràfica, puc precisar avui que pel que
fa França, el nostre centre de referència serà el
Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux i que
ja estem en contacte amb l’Agence Regionale de
Santé d’Aquitaine que és l’entitat que gestiona el
Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux. Pel
que fa al costat espanyol, el nostre hospital de
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El Sr. síndic general:

metges d’atenció primària, com també a través dels
centres de salut.

Gràcies.

És imprescindible que aquests professionals tinguin la
formació completa per poder atendre en primera
instància un cas sospitós d’ébola.

Per la dúplica, Sra. ministra.
Demanaria que fos breu, si us plau.

En quant a l’evacuació, -i la Sra. ministra ho acaba
d’explicar-, existeixen dos centres de referència per
tractar pacients amb malalties contagioses d’aquestes
característiques. A Espanya és el clínic que seria el
que ens correspondria i a França és el centre
hospitalari universitari de Bordeaux. Però tot i que
aquests centres hospitalaris es troben ben preparats
per atendre pacients amb aquesta malaltia, encara
no queda clar com s’ha d’efectuar el trasllat. Cal dir
que el trasllat a Barcelona representa unes tres hores
aproximadament i a Bordeus unes 5 hores. I tenim
dubtes de com es pot fer el trasllat amb els
professionals sanitaris amb l’equipament d’aïllament
durant tant temps a dintre d’una ambulància.

La Sra. Cristina Rodríguez:
Sí. Seré molt breu.
Agrair la Sra. consellera per totes aquestes
explicacions, només recordar que efectivament he
dit d’entrada que estem en situació d’alerta
internacional amb el que tot això suposa, doncs vol
dir que no baixem la guàrdia, ningú baixa la guàrdia,
a nivell de Govern, a nivell dels diferents ministeris,
-he explicat-, implicats, a nivell de tots els
professionals i de tots els cossos. I és el dia a dia que
ajustem.
Pel que fa doncs als protocols. Evidentment hi ha
diferents protocols d’actuació i aquests protocols
s’estan ajustant regularment, pels contactes
efectivament que tenim, amb els nostres referents no
únicament a nivell d’Andorra, amb el seguiment i la
implicació del Consell Assessor de la patologia
infecciosa i amb totes les relacions que tenim ja sigui
amb el clínic, amb qui es fa regularment doncs
sessions clíniques i videoconferències per ajustar el
que cal.

Pel que sembla, i a més a més, aquest dubte que
tenim nosaltres també el tenen el doctor Hayward
subsdirector general de les situacions d’urgències de
la OMS, el doctor Rodier, director de la divisió de les
malalties trasmisibles de la OMS i la Sra. Rodrigue,
directora d’operacions de metges sense fronteres amb
els quals vaig tenir l’oportunitat de conversar el
passat dimarts sobre el tema de l’ébola. I no han
resolt encara el tema del transport per carretera, com
tampoc l’han resolt d’altres professionals tan sanitaris
i polítics amb els quals he tingut l’oportunitat de
parlar sobre aquest tema i el motiu és perquè el canvi
de personal de les ambulàncies no queda clar com es
pot fer assegurant les mesures de seguretat durant el
trajecte. En quin lloc s’hauria de fer, i com es poden
desinfectar els professionals abans de treure’s
l’equipament en algun lloc indeterminat del trajecte.
Potser el que hem de fer és analitzar bé aquest tema,
ja que si considerem que sanitat exterior de França o
d’Espanya, que en definitiva és l’organisme que ha
d’autoritzar l’entrada d’un pacient d’aquestes
característiques a dintre del seu territori que
depenen dels ministeris de salut dels dos països,
arriben a acceptar i pel que ens ha dit la ministra
sembla ser que seria així, en el seu territori un
andorrà o resident afectat d’aquesta malaltia, caldrà
tenir molt clar com s’ha de fer l’evacuació amb totes
les mesures de seguretat possibles, o bé, caldrà veure
com es pot fer el tractament de tot el procés de la
malaltia al nostre país, per la qual cosa potser cal
també un altre tipus de preparació per poder donar
la resposta adequada.

Pel tema del trasllat, evidentment hem dit que hi ha
un protocol d’entesa, ja podeu imaginar, per això he
dit que està tothom implicat respectem les autoritats
sanitàries dels nostres països veïns amb qui estem
treballant, Exteriors i Salut perquè efectivament hi
ha responsabilitats d’Exteriors i responsabilitat de
Salut i que el protocol d’entesa, més enllà d’un
protocol és un grup de tècnics que ja estan treballant
evidentment i estudiant les diferents alternatives.
Jo no em permetré en la seva pregunta,
efectivament, vostè ja precisava les tres hores
mínimes segons que es va a Barcelona, a Bordeaux,
aquesta és una... fa part pensant amb un transport
terrestre, fa part dels temes que s’estan analitzant
amb molta cura i amb la confiança que fem amb les
autoritats sanitàries dels països veïns que tenen la
responsabilitat efectivament d’acollir en un moment
donat i d’ajudar-nos en els temes que evidentment
no sols podem decidir. I a part dels països veïns,
vostè sap perfectament, Sra. consellera, que
efectivament aplicar les preconitzacions de l’OMS,
aplicar el reglament sanitari internacional vol dir que
estem permanentment en contacte, efectivament,
amb els experts no únicament de l’OMS sinó també
de la Unió Europea.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
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El Sr. síndic general:
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trasllat terrestre amb canvi d’ambulància tenint en
compte quins seran els nostres centres de referència.

Gràcies.

Insisteixo, no obstant també, que els problemes que
abordem són aquests i molts altres.

Entrem en el temps de les repreguntes. Sra.
consellera.

Quan diu que tot és molt més complicat del que
sembla... Evidentment! Tenim que dir que fer front a
aquesta situació d’alerta internacional per aquest
brot d’Èbola hi ha moltes coses a les quals no estaven
preparades i sobretot en els nostres països i cada dia i
compartim, així com ho fa vostè, amb els seus
referents n’aprenem tots els dies, però totes les
situacions i totes les alternatives s’han d’estudiar i
com he dit també, i això és molt important
efectivament, fent referència també als nostres
col·legues i referents, vostè ha citat Unicef, que són
els que estan efectivament patint i des de fa ara més
d’un anys aquestes problemàtiques.

La Sra. Sílvia Eloïsa Bonet:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Tot això ja ho havia expressat en petit comitè. És a
dir, em preocupava bastant el tema de l’evacuació
perquè crec que... i per això vaig parlar el dimarts
amb aquests experts de l’OMS i de Metges Sense
Fronteres, per a veure si ells tenien alguna resposta.
Ells, a dia d’avui, segueixen sense tenir una resposta
perquè el problema el tenen determinat en com s’ha
de fer l’intercanvi d’una ambulància a una altra, és a
dir, això encara no està solucionat perquè o bé s’ha
de buscar un punt a mig camí on es pugui fer i es
pugui establir una desinfecció del personal que es
canvia i que s’ha de treure la roba... És clar, tot això
és molt més complicat del que sembla. No estem
traslladant un pacient amb un traumatisme
craneoencefàlic sinó que estem traslladant a un
pacient infecciós amb una infecció a més a més, una
malaltia, realment molt greu.

Doncs, li agraeixo el que faré és fer èmfasi després
doncs, d’aquesta sessió de control al parlament sobre
més específicament aquest tema insistint que hi ha el
trasllat i després, molt important... molt important
quan hi ha una autorització d’evacuació sanitària
saber un cop s’arriba i on s’ha d’arribar també que hi
hagi tota una organització, i vostè sap quan és també
important disposar d’un equip i d’un llit.
Gràcies Sr. síndic.

Aleshores, jo aquesta pregunta era per... és a dir,
aquestes preguntes que li he fet eren, per una banda
perquè estiguéssim segurs... -i això és el que
m’agradaria que vostè ens confirmés- si realment
estem treballant amb tots aquests problemes que ens
podem trobar a l’hora de poder fer un trasllat d’un
pacient que ja pateix Èbola amb les garanties de
seguretat tant per al pacient com pel personal, la
meva pregunta seria aquesta: si realment s’està
treballant en aquest protocol per assegurar que tots
aquests serveis doncs quedin coberts de la millor
manera.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna altra repregunta...
Sra. Sílvia Bonet.
La Sra. Sílvia Eloïsa Bonet:
Sí. Una altra repregunta és: tenint en compte que ja
he fet referència en la meva rèplica, doncs, el fet de
què en el nostre país l’accés als serveis sanitaris
també es pot fer via atenció primària. Jo voldria que
vostè ens expliqués els professionals que formen part
dels Serveis d’Atenció Primària que es poden trobar
amb què acut un pacient -potser inclús un turista, no
té perquè ser... tenim vuit milions de turistes a
Andorra- i pogués anar a un Centre d’Atenció
Primària, doncs, si aquests ho tenen molt clar i han
fet la formació i tenen els protocols de com s’ha
d’actuar en tots els casos?

Gràcies.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sra. ministra.
La Sra. Cristina Rodríguez:
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

Sí, confirmo Sra. consellera que evidentment tots
aquests problemes que estan sobre la taula, si vostè
ho permet jo faré èmfasi després, doncs, d’aquesta
sessió i continuant treballant i fent confiança als
experts amb qui treballem, faré èmfasi, encara més
èmfasi a aquest problema més específic que és un

El Sr. síndic general:
Gràcies. Sra. ministra.
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La Sra. Cristina Rodríguez:

La Sra. Sílvia Eloïsa Bonet:

Evidentment procedim pas per pas en un primer
temps. Hem apostat per l’organització i la formació
d’un grup restringit de professionals que afecta més
als professionals diré de l’Hospital Nostra Senyora de
Meritxell, però quan parlem del SAAS i de les
operacions d’informació s’adreça a tothom, i
efectivament als centres d’atenció primària i a tots
els professionals de salut del país.

Sí, només una qüestió que m’agradaria que quedés
molt clara.
És a dir, avui ens pot assegurar que sanitat exterior
tant de França com d’Espanya autoritzarien un
trasllat d’un pacient que pateix Èbola a un dels seus
països?
Gràcies.

Les informacions que fem i no únicament
internament però quan sol·licitem a professionals
experts van dirigides a tothom i els nostres
professionals d’atenció primària a més a més,
regularment, via el sistema de gestió d’alerta i
d’alerta específica “Èbola” reben tot tipus
d’informació i en el temps ja es programaran d’altres
formacions però nosaltres en un primer temps, i
acotarem, farem el balanç ara de totes maneres a
finals d’any, hem apostat per prioritzar el rol de
l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell en xarxa com
funciona i informar evidentment els altres, i implicar
els altres professionals, però l’aposta que fa Govern
és com sempre: un grup restringit, una unitat
restringida i quan formem, a més a més, el personal
en cada grup -ja siguin metges, infermeres o TTS- hi
ha formadors de formadors, i és molt important
perquè seran aquests formadors de formadors que
després aniran a formar de manera més detallada.

El Sr. síndic general:
Gràcies. Sra. ministra.
La Sra. Cristina Rodríguez:
Evidentment. Ho garanteixo.
I aprofito doncs, per informar, que inclús malgrat el
canvi de ministeri que s’ha produït a Espanya hem
tingut gràcies a la intervenció del nostre ambaixador
a Madrid, i jo mateixa he tingut contactes amb el
nou ministre de Sanitat, el Sr. Alfonso Alonso.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Bé, si no hi ha més repreguntes, passem a la quarta
de les preguntes presentades.

Doncs, fa part del pla d’actuació però apostant,
prioritzant en un primer moment en el que hem
cregut indispensable que és en aquest cas centrar en
l’atenció del protocol a nivell del Ministeri de Salut i
Benestar a través del seu Servei de vigilància
epidemiològica i apostant a nivell del protocol
d’actuació hospitalària. És enfront d’aquestes
situacions i del que hem compartit. És diferent, si
vostè se’n recorda fa uns anys, quan havíem fet front
a la problemàtica i a la situació d’emergència entorn
de la grip aviar on, com a decisió també de política
sanitària i de govern a l’època per la configuració de
la problemàtica s’apostava més d’entrada per
l’atenció primària i els metges de capçalera. Doncs,
cada situació la seva política i les seves prioritzacions
però evidentment el pla de formació s’anirà
progressivament
incrementant
a
tots
els
professionals.

4. Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius,
president
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de
novembre del 2014, relativa a la signatura del
conveni per evitar la doble imposició amb
Espanya.
Fou registrada amb el número 1076 i s’ha publicat en
el Butlletí número 95/2014, del 25 de novembre.
Exposa la pregunta el Sr. David Rios Rius.
El Sr. David Rios:
Gràcies Sr. síndic.

Alguna altra repregunta...

Atesa la informació sorgida als mitjans de
comunicació en relació amb el conveni per evitar la
doble imposició amb Espanya, i més concretament
sobre la seva vinculació amb l’intercanvi
d’informació en matèria fiscal, es pregunta: quin és
l’estat de les negociacions del conveni per evitar la
doble imposició amb el Regne d’Espanya?

Sra. Sílvia Bonet.

Gràcies Sr. síndic.

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

El Sr. David Rios:

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

Pel Govern, té la paraula el Sr. ministre. Sr. Jordi
Cinca.

El Partit Socialdemòcrata i el Grup Parlamentari
Socialdemòcrata fa anys que defensem un model
fiscal que permeti signar acords per evitar la doble
imposició, CDI.

El Sr. Jordi Cinca:

Els CDI entenem que han de permetre
principalment que els nostres empresaris puguin
obrir-se al mercat possibilitant el creixement i la
creació de llocs de treball. Entenem que són unes
mesures de diversificació de la nostra economia i que
són unes mesures per si mateixes que fan de
reactivació econòmica. Nosaltres en som uns grans
defensors i fa anys que ho estem defensant. És per
això que el nostre Govern va impulsar les reformes
necessàries perquè avui tinguem signat un CDI amb
França, ratificat en aquesta Cambra i esperant que es
ratifiqui en l’Assemblea Nacional, i estem parlant
avui en aquesta Cambra del CDI amb Espanya. Vam
fer una tasca important durant els dos anys que vam
estar governant.

Gràcies Sr. síndic.
Sr. Rios, sense cap ànim de qüestionar la seva
potestat de fer les preguntes que cregui convenient...
només faltaria! Li he de confessar que aquesta
pregunta m’ha sorprès i també, perquè no dir-ho,
m’ha decebut.
En el transcurs d’aquesta legislatura tots han
convingut que en qüestions de política internacional
calia mantenir una posició el més unitària possible i
actuar amb la prudència i sobretot amb la discreció
que aquests temes requereixen. Fins ara ha estat així,
i en diverses ocasions els hi han reconegut i els hi
hem agraït.
Perquè això fos possible el Govern ha entès des del
primer dia que calia mantenir un diàleg obert i
informar puntualment a tots els grups parlamentaris,
i així s’ha fet.

Per això, per això, nosaltres hem manifestat
repetides vegades que el Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, i jo personalment, donem suport a
la política exterior del Govern. I hem fet confiança
en el Govern, i així ho ha recollit la premsa en
diverses ocasions entre elles el dia 17 de setembre en
el qual diu “Rios considera que el Govern va pel bon
camí” o un altre mitjà diu “que aquesta és una
qüestió d’Estat i per això hem fet costat al Govern
que sempre ha tingut molta cura per mantenir-nos
informats, considerem que la gestió que s’està fent és
encertada”. Per tant queda demostrat que nosaltres
hem sigut lleials i sempre hem defensat fins avui la
política exterior del Govern però perquè teníem
confiança en vostès. I avui lamentem, ho lamentem,
però avui aquesta confiança no hi és per vàries raons
i li en diré tres. La primera és perquè no tenim cap
mena de garantia que el CDI que vostès estan
negociant, el CDI amb Espanya, sigui bo per
Andorra, no en tenim cap garantia. La segona,
perquè en política les formes són molt importants i és
cert que s’han mantingut nombroses reunions i molt
completes entre el Govern i el Grup Parlamentari
Socialdemòcrata però hem de dir que no sempre han
estat prou transparents. I la tercera és perquè han
sorgit notícies parcials i molt preocupants a la
premsa, citant com a font el Govern, i aquestes
citacions no fan més que crear confusió.

Concretament, en l’àmbit del meu ministeri, aquesta
ha estat la tònica en qüestions vinculades a la
fiscalitat de l’estalvi i les relacions amb la Unió
Europea, les relacions amb l’OCDE, el Moneyval o
les negociacions del CDI. Ja sigui el cap de Govern,
el ministre d’Afers Exteriors o jo mateix els hem anat
informant en reunions on sempre ha assistit vostè ja
fos sol o acompanyat de la consellera Rosa Gili o del
primer secretari del seu partit, Sr. Pere López.
Si ens cenyim a la qüestió sobre la que vostè ara ens
pregunta, no cal que remeti el que ha anat llegint en
els mitjans de comunicació. El passat dia 17 de
novembre vostè i el Sr. López van mantenir una
reunió amb el Sr. Gilbert Saboya on aquest els va
explicar en quin punt es trobaven les negociacions.
Quins serveis quedaven oberts i com creia el Govern
que calia abordar-los? Des de llavors estem
negociant aquests serrells via intercanvi de propostes
i confio que, imminentment, podrem tancar el text
definitiu sota la base d’un model estàndard de
l’OCDE.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

És per això que avui demanem al Govern, i per això
hem procedit a fer aquesta pregunta, amb tot el dret
que correspon als consellers generals de formular-la i
amb tot el dret que té el Govern de respondre o no,
però en tot cas nosaltres creiem que l’estem

Gràcies.
Per la rèplica, Sr. conseller.
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formulant perquè tenim un dret constitucional de
fer-ho, que informi a tots els ciutadans de la
informació que estigui disponible sobre el CDI amb
Espanya. Que faci pedagogia i divulgació com
nombroses vegades hem sol·licitat al Govern, al
despatx del cap de Govern i als despatxos dels
ministres.
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ministre com pot ser el Sr. Gilbert Saboya, com puc
ser jo mateix o el propi cap de Govern, vol dir que
realment el concepte del que és el sentit d’Estat
vostè no el té prou clar.
Cenyim-nos ara al CDI. El CDI no en tingui cap
dubte serà bo per Andorra i serà bo per Andorra i
serà bo bàsicament pels seus empresaris i els seus
ciutadans perquè permetrà que les empreses
andorranes puguin exercir, puguin desenvolupar la
seva activitat fora de les nostres fronteres, en aquest
cas en el territori espanyol, sense tenir una gravació
superior a la que tenen les altres empreses de països
que sí que disposen d’aquest tipus de conveni. Avui
precisament la consellera Meritxell Mateu ho
explicava en un article a la premsa. Aquest conveni
explica, reforça doncs el teixit empresarial andorrà,
la voluntat d’obertura de l’economia andorrana i és
un pilar bàsic per tot el procés d’internacionalització
de les empreses andorranes. No en tingui cap dubte,
serà bo.

Finalment dir que és per això que diem que el suport
incondicional
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata a les polítiques en matèria de
política exterior avui no hi és. És condicional fins
que no puguem estudiar i analitzar el CDI que el
Govern de DA signarà properament amb Espanya i
que ahir el ministre de Finances va dir que ho faria
properament. No ho farem fins que no estiguem
d’acord que el CDI que ha negociat el Govern és bo
per Andorra.
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
responsabilitat i tal com es va fer amb l’IRPF, es
reserva el seu sentit de vot en el moment que el CDI
amb Espanya arribi a aquesta Cambra.

Intueixo, tot i que vostè no s’acaba d’atrevir a dir-ho,
que el que li acaba amoïnant és el tema de
l’intercanvi d’informació. Intueixo que deu ser això.
Si és això el que li amoïna, doncs, també comencem
pels fonaments: qualsevol conveni de doble
imposició preveu, en el seu articulat, mecanismes de
col·laboració
administrativa
entre
les
administracions tributàries dels dos països que signen
el conveni, no pot ser d’una altra manera. Si vols
evitar que els països, que els empresaris, que els
ciutadans d’un país no hagin de tributar per les
activitats que desenvolupen en aquell país en l’altre
doncs hi han d’haver-hi mecanismes per evitar que
algú pogués tindre la temptació de defraudar el que
són les regles del joc, i per tant hi ha mecanismes, hi
ha mecanismes.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre, per la dúplica.
El Sr. Jordi Cinca:
Gràcies Sr. síndic.
Miri Sr. Rios, jo crec que no cal buscar tres
arguments per als quals vostès han perdut la
confiança en matèria de política internacional i
concretament en relació a la qüestió del CDI. La raó
no està fonamentada en aquestes qüestions que
vostè acaba de dir, la raó està en què s’albiren
eleccions i precisament, albirant-se com s’albiren
eleccions, titulars com el que vostè ens acaba de
llegir doncs els hi deuen anar a contra cor i si més no
els hi deu resultar difícil d’explicar.

Quins son aquests mecanismes? Els establerts per
l’OCDE dins del marc de l’intercanvi a la demanda
que és el que ja té signat Andorra, com molt bé vostè
ens ha recordat, gràcies a l’excel·lent tasca que es va
fer des del Govern l’any 2010 per reposicionar el país
en tota aquesta qüestió a expenses de la pressió que
hi havia en aquell moment de l’OCDE. I per tant
dins de les regles i els estàndards de l’intercanvi a la
demanda, doncs, aquest CDI estarà perfectament
emmarcat en aquestes definides per l’OCDE.

Però ja li he dit al principi de la meva intervenció, en
política internacional penso que hem seguit el camí
que calia i quan dic “hem”, incloc a tots els grups
parlamentaris, tant els que estan a l’oposició com a la
majoria, i el propi Govern. I no crec que a aquestes
alçades s’hagi de trencar això perquè no hi ha cap
raó. Si tota la raó és el que vostè ha pogut anar
llegint, a banda del que li hem explicat extensament
com vostè mateix ha reconegut, si tota la raó per
perdre aquesta confiança és el que alguna ploma
privilegiada del país ha pogut anar escrivint i el que
vostè ha pogut anar llegint en els articles passant per
damunt del que li ha explicat personalment algun

Si el que tampoc s’acaba vostè d’atrevir a demanar és
si aquest conveni de doble imposició inclou o
inclourà intercanvi automàtic, doncs ja li puc dir que
no inclourà intercanvi automàtic. I no inclourà
intercanvi automàtic perquè aquesta és una qüestió
que no està dins d’aquests estàndards avui per avui i
perquè a més a més a l’Estat veí amb el que estem
negociant no ho ha exigit i per tant no està al
damunt de la taula com a tal.
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d’aquests estàndards, insisteixo. Quant a l’any 2010
el govern encapçalat pel Sr. Bartumeu va signar el
conveni d’intercanvi d’informació fiscal estava... es
treballava sota els estàndards de l’any 2008. Avui en
dia aquests estàndards han anat evolucionant
seguint els mateixos dins d’aquest dinamisme i en
aquest moment l’OCDE n’està definint uns altres
que en principi s’han de posar en funcionament,
insisteixo, sempre dins d’aquest intercanvi a la
demanda l’any 2016. Bé, en funció del moment en
què negocies t’adaptes a aquesta realitat. Hauria
estat el mateix fa dos anys? Doncs, fa dos anys
senzillament Andorra no l’hauria pogut signar, no
tenia el marc fiscal per fer-ho i, dos hauria estat
exactament el mateix amb els mateixos estàndards
però amb la interpretació que en aquells moments
se’n feia. Senzillament és així.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Entrem en el temps de les repreguntes.
Sr. David Rios.
El Sr. David Rios:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, fins fa poc ens deien demagogs, el ministre
Alcobé li ha comentat a la meva companya fa una
estona. Bé, han transformat els dèbils arguments que
tenen vostès els tapen doncs amb qualificatius a la
oposició que estem fent la nostra tasca entenem
defensant els interessos dels votants i els interessos
de totes les persones d’Andorra. Però bé, suposo que
està lligat als arguments dèbils i a altres qüestions.

Gràcies Sr. síndic.

Estem contents de què vostè per fi s’expliqui
clarament. Celebro la seva explicació. Celebro que
hagi informat a tota la ciutadania no només a través
d’un mitjà de comunicació, era l’objectiu de la
pregunta, i aquest és el nostre sentit d’Estat: el fet de
donar l’oportunitat a què tots els ciutadans estiguin
informats.

El Sr. síndic general:

La pregunta que voldria fer és si el CDI s’hagués
signat fa un parell d’anys aquestes clàusules de les
quals m’està, bé, està informant hi serien o no hi
serien?

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.
Alguna altra repregunta...
Sr. David Rios.
El Sr. David Rios:
És a dir, que si fa dos anys o fa un any i mig Andorra
hagués tingut l’IRPF aquestes clàusules sobre
l’intercanvi automàtic sobre informació o sobre
l’intercanvi a la demanda no hi serien?

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

El Sr. síndic general:

Sr. ministre.

Gràcies.
Sr. ministre.

El Sr. Jordi Cinca:
En aquest cas li anava a dir, no tinc la bola de cristall
per llegir el futur i tampoc malauradament per llegir
el passat en clau d’hipòtesis.

El Sr. Jordi Cinca:
Lamento... i m’excuso perquè segurament el tema és
suficientment complex i jo no en dec saber prou ni
dec tindre la capacitat d’explicar-me. Els convenis de
doble imposició estan definits sota uns estàndards,
normalment l’article 24 és el que defineix com es
regula l’intercanvi i la col·laboració administrativa
entre els estats signataris d’un conveni de doble
imposició i aquest article 24 devia estar l’any 2010, el
2008, el 2009 i el 2025... i serà sempre perquè és
inherent en els propis convenis de doble imposició,
no té res a veure, no té res a veure, eh. Si el que
vostè a portar-nos en el debat -que entenc què és la
motivació final de la pregunta d’avui-, és si

La realitat és la que és. Fa dos anys no es podia
signar aquest conveni amb l’Estat espanyol entre
altres coses perquè no teníem completat el nostre
marc fiscal i en relació als estàndards de l’OCDE,
doncs, com la pròpia OCDE explica en multitud de
documents són uns estàndards dinàmics que dins
d’un marc convinguts per tots els membres de
l’OCDE i en aquest cas del Global Fòrum que
nosaltres en formem part, doncs, accepten i dins
d’aquesta evolució dinàmica que van seguint, quan
encetes una negociació en l’àmbit que sigui, t’aculls
a la interpretació que en aquell moment s’està fent
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haguéssim tingut IRPF l’any 2012 hauríem estat en
disposició de començar a negociar abans convenis de
doble imposició? Doncs, evidentment, evidentment.
Si haguéssim tingut el marc fiscal el 2010 o el 2012
doncs hauríem tingut una de les peces claus per
començar a signar convenis de doble imposició. No
n’hi hauria hagut prou en tindre aquest marc fiscal,
hauria sigut necessari tindre la voluntat de fer-ho,
una voluntat que té la seva màxima expressió, doncs,
quan l’any 2012 aquest govern amb el suport de la
majoria va portar la Llei d’obertura econòmica que
és el detonant que ens porta a voler negociar CDI’s,
una voluntat d’obertura econòmica i una voluntat
d’internalització de la nostra economia. Per tant, el
2012, insisteixo, hi haurien hagut igualment
clàusules d’intercanvi perquè són -al 2010, perdó, al
2012- perquè són inherents en els propis convenis de
doble imposició i haurien estat dins del moment
evolutiu d’aquests intercanvis d’aquell moment però
mirem ho des d’una altra perspectiva. Imaginem,
imaginem que el 2012 s’hagués signat un conveni de
doble imposició amb uns estàndards d’intercanvi
d’informació a la demanda. Això vol dir que aquests
intercanvis, aquests estàndards o aquests
compromisos d’intercanvi haurien quedat ja fixats de
per vida? No. L’hi estic dient. Són evolutius i, per
tant, el 2012 haurien estat uns i avui malgrat haver
signat el 2012 haurien evolucionat perquè -l’hi
insisteixo-, els estàndards de l’OCDE van
evolucionant. Per tant, no vulgui buscar una causaefecte en el fet de què s’hagi tardat més o menys a
tenir un marc fiscal, ha sigut el ritme que ha decidit
aquesta Cambra i en tot cas això no ha tingut cap
efecte amb la qüestió de l’intercanvi que vostè posa
damunt de la taula.

Sessió ordinària del dia 4 de desembre del 2014

aquesta pregunta perquè el Sr. ministre no estaria en
condicions de negociar el CDI.
La meva pregunta al Sr. ministre és si ens podria
orientar o ens podria donar uns terminis amb la qual
cosa vostè pensa que podríem arribar a aquesta
signatura.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre.
El Sr. Jordi Cinca:
Gràcies Sr. Montané.
No és una resposta fàcil de concretar. Ahir me la
feien també els periodistes a la roda de premsa de
Govern -aquestes rodes de premsa que acaben sent
motiu de múltiples preguntes al Consell General, és
també una qüestió curiosa-, però en tot cas el que li
puc dir és que en l’esperit del Govern està que això
és imminent. Què ens fa pensar què és imminent?
Ens fa pensar que és imminent vàries qüestions;
d’entrada la voluntat, evidentment, per part del
Govern d’Andorra però també manifestada i portada
a la pràctica per part del govern espanyol d’anar
ràpid a l’hora d’intentar tancar aquest conveni. En
què es reflexa aquesta voluntat d’anar ràpid? Amb el
fet de què en un temps -si m’ho permet- rècord hem
tancat el 95% del conveni. Es va fer una ronda de
negociacions el 22 i 23 de setembre d’aquest any i
una segona ronda de negociacions -en aquest cas a
Andorra, la primera va ésser a Madrid-, el 13 i 14
d’octubre. És a dir, únicament en dues rondes de
negociació hem tractar pràcticament tot el conveni i
el temps entre una i l’altra ronda són tres setmanes.
Habitualment, amb la pràctica habitual de les
negociacions dels convenis de doble imposició entre
països entre ronda i ronda pot acabar havent-hi més
de sis mesos, és la dinàmica habitual d’aquest tipus
de negociació. Això respon a què?. Doncs, respon
evidentment a què el Govern d’Andorra ha
expressat amb tota transparència, amb tota claredat
una voluntat ferma de tancar aquest conveni amb el
govern espanyol i que el govern espanyol ha sigut
receptiu en aquesta voluntat. I quan el govern
andorrà ha presentat aquesta voluntat de tancar-lo
de manera ràpida, de manera explícita li va expressar
al govern espanyol la voluntat de fer-ho en el
transcurs d’aquesta legislatura i el govern espanyol
ha sigut receptiu en aquesta demanda. Per tant, això
em fa pensar que en el transcurs d’aquest mes de
desembre hauríem de poder tancar aquesta
negociació. Com vostè pot comprendre en una

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna altra repregunta...
Sr. Xavier Montané.
El Sr. Xavier Montané:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, sorprèn una mica el Sr. Rios aquí fent
elucubracions sobre si s’hagués pogut signar el CDI
fa dos anys o no. El que està clar és que si avui ha
pogut formular aquesta pregunta i el Sr. ministre està
responent és perquè tenim tancat el nostre marc
fiscal i el marc fiscal el tenim tancat gràcies als vots
favorables del Grup Mixt i el nostre. Si fos per
vostès, avui encara vostè no hagués pogut formular
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negociació al final hi ha dues parts i hem d’acabar de
posar-nos d’acord en aquest serrells que ens queden
per tancar. Però jo vull marxar d’aquí llençant un
missatge d’optimisme en aquest sentit, que és un
optimisme no només que neix a la part andorrana
sinó perquè el nostre interlocutor ha expressat
infinitat de vegades i ho ha demostrat en les
reunions, una voluntat de cloure aquesta negociació
en el transcurs de la legislatura andorrana, del que
ens queda de legislatura. Per tant, en aquest sentit
penso que tancarem abans de final d’any i, tant de bo
això també es traduís en poder-lo signar abans que
s’acabi aquesta mateixa legislatura.
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s’aplicarà amb els estàndards de l’OCDE pel que fa a
intercanvi d’informació fiscal. En el cas del conveni
amb França, la negociació ens va portar a tancar
aquesta qüestió de l’intercanvi amb una referència
directa al conveni d’intercanvi d’informació que
havia signat el Govern d’Andorra i el govern francès
l’any 2010. Això vol dir que ja està, que aquella és la
foto i que allò funciona segons la foto del 2010? No,
vol dir que la foto del 2010 va evolucionant segons
la va reinterpretant l’OCDE. Per tant, què passarà
en el moment que entri en vigor el CDI amb França?
Doncs, pel que fa a l’intercanvi es rellegirà el
conveni del 2010 amb l’evolució d’aquest estàndard
de l’OCDE sempre -l’hi torno a dir-, dins del marc de
l’intercanvi a la demanda que és el que avui en dia
està regint l’OCDE com a estàndard global. Per tant,
no té res a veure, no és que no funcionin els
arguments és que vostè vol fer dir-li a les coses el que
no és. El conveni pel que fa a l’intercanvi serà
exactament igual per tots; un es refereix directament
al conveni d’intercanvi d’informació fiscal, el TEA,
com el coneixem habitualment i l’altre... o farà una
referència també al TEA en aquest cas entre
Espanya i Andorra o senzillament definirà el que diu
el TEA dins del propi conveni.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. David Rios.
El Sr. David Rios:
Gràcies Sr. síndic.
Es nota com se’ls hi ha vist els pèls quan parlen de
l’IRPF.

Senzillament, no té res a veure amb les dates, li
insisteixo.

Miri Sr. Montané, l’IRPF pels socialistes o pels
socialdemòcrates hagués estat aprovat el 2011 i
hagués sigut un IRPF just. Però bé aquesta no és la
qüestió avui.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Sr. ministre, vostè diu que si fa dos anys s’hagués
signat el CDI amb Espanya avui hauria evolucionat.
Bé, fa dos anys es va signar el CDI amb França i no
crec que hi hagi cap evolució en aquest tema,
esperem que no sigui així. És a dir, podria donar un
altre argument que funcioni que aquest no li ha
funcionat gaire?

Gràcies.
Alguna altra repregunta...
Sr. Daniel Armengol.
El Sr. Daniel Armengol:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
Només perquè em falla una mica la memòria, em
pogués recordar el ministre si l’IRPF ja havia estat
votat per aquesta Cambra quan van començar a
negociar i signar el CDI amb França, bé rubricar el
CDI, perdó, tal com recordava el Sr. Rios?

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Jordi Cinca:
Miri, intentaré ser suau amb l’expressió.
Evidentment, no ha pogut evolucionar perquè com
vostè molt bé ha dit en una de les seves
intervencions encara està pendent de ser ratificat pel
parlament francès, per tant, hi ha un text que encara
no ha entrat en funcionament, no ha entrat en vigor,
eh! Per tant, difícilment el poden fer evolucionar.
Primer el que cal és que el ratifiquin els dos estats.
Un cop entri en vigor no cal canviar el text,

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre.
El Sr. Jordi Cinca:
Doncs no, efectivament, el cas francès és un cas
encara més excepcional on en aquesta mateixa bona
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voluntat que està demostrant el Govern Espanyol
per accelerar la negociació, n’hi cal afegir una altra i
és una extrema confiança amb l’Estat andorrà i els
seus dirigents i en aquests seus dirigents una vegada
més hi vull incloure a tothom, oposició i majoria.
Una extrema confiança amb el sentit que vam
aconseguir rubricar aquell conveni sense tenir un
IRPF, tant sols a partir de l’expressió del Govern
manifestada a l’altra part de la taula negociadora de
què estàvem treballant en aquell projecte i de què no
tinguéssim cap dubte que en el transcurs d’aquesta
legislatura estaria aprovat.
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Vostè quan parla de temps rècord, a què es refereix?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr, ministre.
El Sr. Jordi Cinca:
Doncs evidentment en el moment en què s’iniciïn
formalment les negociacions, això normalment li ho
explico tot i que estic segur que ho sap perquè a ben
segur el Sr. López li haurà explicat de quan devia
estar negociant els convenis d’intercanvi
d’informació... Diu el Sr. Bartumeu que no... em
consta que les delegacions les encapçalava ell, en tot
cas, les negociacions doncs tenen tot uns processos
previs d’intercanvi de documentació, d’expressions
de voluntat. Però les negociacions comencen doncs
amb aquestes rondes de negociació que és un cop ja
s’han intercanviat els textos és quan es comença a
negociar i és quan em referia jo que un cop
començada aquesta negociació, amb la primera
ronda de negociacions ha anat molt de pressa.

Tan sols amb aquesta declaració d’intencions, i
evidentment, amb una manifestació general per part
de tots els grups representats aquí d’una voluntat
d’avançar en aquest sentit, doncs es va poder signar,
rubricar aquell conveni i posteriorment, signar.
Insisteixo per tant, voluntat en aquest cas i molta
confiança a l’Estat andorrà, cosa que penso que ens
ha de satisfer a tots.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.

Efectivament, l’any 2011, en la primera visita del cap
de Govern en el seu homònim espanyol, ja li va
expressar la voluntat d’Andorra d’acabar signant un
conveni de doble imposició, i li va expressar, li va
explicar quin era el full de ruta, completar el marc
fiscal, aprovar una llei d’obertura econòmica, apostar
per la diversificació de l’economia d’aquest país i dins
d’aquest full de ruta tot això havia de culminar amb
el CDI, i en aquell moment, el president del Govern
espanyol, va donar suport com ho va fer, com ho ha
fet posteriorment el Sr. Rajoy en aquesta estratègia
del Govern d’Andorra i havent manifestat la seva
voluntat de sempre, evidentment mirant pels seus
interessos, mirant pel que convé en l’estat del que
ells representen, col·laborar amb aquest full de ruta
del Govern d’Andorra.

Sr. David Rios.
El Sr. David Rios:
Sí, bé, jo és que no sé si... voldria fer la consulta al
ministre, perquè es clar, diu que arribar a la signatura
del CDI a aquestes dates, ha suposat un temps
rècord, no? Però bé, jo li voldria demanar perquè
avui buscant per la web del Govern d’Andorra, és a
dir, buscant la font oficial, li voldria demanar si no
se’n recorda que el 4 de juliol del 2011 el Sr. cap de
Govern es va reunir amb el cap de Govern espanyol
que en aquella època era José Luis Rodríguez
Zapatero, és a dir que estem parlant del 2011 i deia
que... la nota de Govern diu: “Espanya dóna el
vistiplau en la negociació del CDI en paral·lel a la
reforma fiscal”. El 2012 el ministre Gilbert Saboya es
va trobar amb el seu homòleg a Madrid. El setembre
del 2012, el cap de Govern es va trobar amb el Sr.
Rajoy.

Em sembla absolutament dins de la normalitat d’un
procés d’aquesta naturalesa.
Però és que li diré més, quan - i ara ja no faig bromael Sr. Bartumeu va negociar els convenis d’intercanvi
d’informació l’any 2010, en molts d’ells ja va
incloure clàusules on obria la porta a què a
posteriori, això es pogués convertir en convenis de
doble imposició, perquè és el normal, tot això es
prepara en el temps, s’ha d’anar aplanant el terreny i
al final culmina amb l’obertura pròpiament dita
d’unes negociacions que en aquest cas li insisteixo,
van començar el 22 de setembre a Madrid amb la
primera ronda de negociacions un cop ens vam

Espanya i Andorra donen llum verda a l’inici formal
de la negociació del CDI. 26 de març del 2013, vostè
mateix i el Sr. Montoro. Cinquè, Montoro constata
l’avenç dels treballs per la signatura del conveni de la
doble imposició, el 2013, juny. El cap de Govern es
reuneix amb el president espanyol i primer ministre
portuguès el 20 d’octubre del 2013, parlant sobre el
CDI.
Bé, no em repetiré.

18

Sessió ordinària del dia 4 de desembre del 2014

Núm. 19/2014

Diari Oficial del Consell General

El Sr. Xavier Montané:

haver intercanviat tant el Govern d’Andorra com el
Govern Espanyol els nostres textos de sortida.

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

Breument, -doncs suposo que s’està posant nerviós el
Sr. Rios-, la meva pregunta és la següent Sr.
ministre.

El Sr. síndic general:

Ens podria dir, encara que el CDI amb Espanya
evidentment no està tancat, suposo que no ens pot
donar detall del mateix i és del tot comprensible,
però si ens podria avançar si les clàusules del conveni
si poguessin dir, fossin força semblants amb un
conveni que ja coneixem que és el que van signar
amb la República Francesa?

Gràcies.
Sr. Montané.
El Sr. Xavier Montané:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, Sr. Rios suposo que està nerviós perquè al final, a
les acaballes de la legislatura fem balanç des d’un
conte que no han donat suport a l’obertura
econòmica, l’IRPF tampoc. Abans parlàvem de què
DA havia fet retallades, al nostre entendre no són
retallades amb la llei de serveis socials i
sociosanitàries i amb la CASS, recordar que van ser
ells els únics que no van votar doncs aquests dos
projectes de llei, una aprovació de llei i un projecte
de llei, per tant, no sé...

Moltes gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. Jordi Cinca, teniu la paraula.
El Sr. Jordi Cinca:
Gràcies Sr. síndic.

Si vostè em diu que no, doncs escolti, que no.

Tant un com l’altre conveni estaran basats com els
deia abans en els estàndards del model OCDE de
convenis de doble imposició.

Doncs... si em deixa intervenir...
El Sr. síndic general:

Per tant, jo... hi ha algunes... pot haver-hi algunes
diferències. Cada país es reserva la potestat
d’incloure doncs sobretot en l’apartat de les
salvaguardes de peculiaritats pròpies del seu país,
aspectes en el que ells volen fer més èmfasi i per tant,
en aquest àmbit de les salvaguardes pot haver-hi
alguna diferència en el moment en què tanquem el
CDI amb Espanya, per mi serà un plaer poder
explicar-los les diferències entre l’un i l’altre.

Si us plau, no...
Sí pot continuar, si us plau...
El Sr. Xavier Montané:
Sí, sí, no, no... el que passa és que es difícil intervenir
quan hi ha una persona que t’està interpel·lant, no?
Intento ser educat, però em sembla que no tothom
va amb el mateix tarannà.

Però en tot cas, el gruix del Conveni està en tots dos
casos basat amb l’estàndard de l’OCDE.

El que vull dir és que el Grup Socialdemòcrata es
queda sol, es queda sol, ha de fer balanç i la veritat
és que li preocupa com poder anar a les eleccions i
poder doncs, veure com...

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

El Sr. David Rios:

Sr. David Rios...

Sr. síndic, això és una pregunta?

Alguna altra repregunta...

El Sr. síndic general:

Bé, si no hi ha més repreguntes i no havent-hi més
punts a l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.

Un moment si us plau, Sr. Rios.

(Són les 17.22h)

Quan el Sr. Xavier Montané hagi acabat la seva
intervenció, en tot cas li donaré la paraula, però
permeti que acabi la seva intervenció.
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Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral
disponibles per a la sessió del dia 4 de desembre
del 2014
1. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany,
president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de
data 3 de desembre del 2014, relativa als contractes,
convenis o acords establerts pel Consell Superior
de la Justícia amb el Govern Foral de Navarra
(Espanya) i/o l’empresa espanyola TRACASA,
depenent del mateix Govern Foral de Navarra
(Espanya), (Reg. Núm. 1100).
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 3 de desembre del
2014, relativa a la despesa efectuada aquest any
2014 en carreteres, rotondes i asfalt, (Reg. Núm.
1108).
3. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot,
consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per
escrit de data 3 de desembre del 2014, relativa al
protocol d’actuació sobre la malaltia de l’Èbola,
(Reg. Núm. 1111).
4. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25
de novembre del 2014, relativa a la signatura del
conveni per evitar la doble imposició amb
Espanya, (Reg. Núm. 1076).
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