Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 26/2017- 8 pàgines
Sessió Tradicional de Sant Tomàs del dia 21 de desembre del 2017

El dia 21 de desembre del 2017, dijous, es reuneix a
la Casa de la Vall, el M. I. Consell General, en sessió
tradicional 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.
97/2017, que és el següent:

M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud
M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells
M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora
M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés
M. I. Sra. Meritxell Palmitjavila Naudí
M. I. Sr. Josep Pintat Forné
M. I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme
M. I. Sr. Justo Ruiz González
S’ha excusat l’absència del M. I. Sr. Josep Majoral
Obiols.

1- Informe de la delegació del Consell General a
l’Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.
2- Informe de la delegació del Consell General a la
Unió Interparlamentària.
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:

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; Maria Ubach
Font, Ministra d’Afers Exteriors; Xavier Espot
Zamora, Ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior;
Gilbert Saboya Sunyé, ministre d’Economia,
Competitivitat i Innovació; Francesc Camp Torres,
Ministre de Turisme i Comerç; Jordi Torres Falcó,
Ministre d’Ordenament Territorial; Sílvia Calvó
Armengol, Ministra de Medi Ambient, Agricultura i
Sostenibilitat; Èric Jover Comas, Ministre d’Educació
i Ensenyament Superior; Carles Àlvarez Marfany,
ministre de Salut i Eva Descarrega García, ministra
de Funció Pública i Reforma Administrativa.

M. I. Sr. Gerard Alís Eroles
M. I. Sr. Marc Ballestà Alias
M. I. Sr. Josep Anton Bardina Pau
M. I. Sr. Ladislau Baró Solà
M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset
M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot
M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny
M. I. Sr. Ferran Costa Marimon
M. I. Sr. Carles Enseñat Reig
M. I. Sr. Antoni Fillet Adellach
M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez
M. I. Sra. Sofia Garrallà Tomàs
M. I. Sra. Rosa Gili Casals
M. I. Sr. Carles Jordana Madero
M. I. Sr. Pere López Agràs
M. I. Sra. Maria Martisella González
M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora
M. I. Sr. Antoni Missé Montserrat

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa
Besolí, secretari general del Consell General.
(La M. I. Sra. Maria Martisella González, secretària
de la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 12.08h)
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membres suplents en funció de la població dels seus
respectius
països.
Seguint
els
paràmetres
reglamentaris de l’APCE, la delegació andorrana està
composta per 4 Consellers Generals, dos titulars i
dos suplents.

El Sr. síndic general:
Bon dia a tothom.
Bé, abans d’iniciar amb l’ordre del dia previst per la
sessió, permeteu-me d’adreçar una cordial salutació a
les diferents autoritats presents. Als Srs.
representants dels coprínceps, al Sr. president del
Consell Superior de la Justícia, al Sr. Vicepresident
del Tribunal Constitucional, als Srs. i a les Sres.
cònsols i també a la resta d’autoritats, i també al Sr.
Raonador del Ciutadà.

En un inici, l’actual delegació andorrana davant de
l’Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa
estava integrada per la M. I. Sra. Judith Pallarés, la
M. I. Sra. Patrícia Riberaygua, la M. I. Sra. Sílvia
Eloïsa Bonet i per mi mateix.
No obstant, d’ençà el proppassat dia 22 de juny del
2017, el ple del Consell General, va nomenar el M. I.
Sr. Víctor Naudi com a membre suplent de la
delegació del Consell General davant de l’Assemblea
Parlamentària del Consell d'’uropa. Arran de la
dimissió presentada a l’Assemblea Parlamentària del
Consell d’Europa per M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet al
seu càrrec com a membre suplent i a comptar del dia
9 d’octubre del 2017, data d’inici de la quarta part de
la sessió plenària i de ratificació dels poders de les
noves delegacions, la delegació va quedar integrada
per la M. I. Sra. Judith Pallarés, la M. I. Sra. Patrícia
Riberaygua, el M. I. Sr. Víctor Naudi i per mi
mateix.

Sigueu benvinguts amb tots nosaltres.
Passem doncs al primer punt de l’ordre del dia.

1- Informe de la delegació del Consell
General a l’Assemblea Parlamentària del
Consell d'Europa.
Intervé el Sr. Carles Jordana Madero, president de la
delegació.
Teniu la paraula.
El Sr. Carles Jordana:

Enguany, la delegació que tinc l’honor de presidir ha
assistit i ha participat en les sessions de l’Assemblea
Parlamentària del Consell d'Europa (APCE), així
com en les reunions de les comissions on estem
inscrits en qualitat de titulars i suplents.

Gràcies Sr. síndic.
El Consell d’Europa, organització política
d’integració europea més antiga del nostre
continent, engloba un total de 47 Estats membres i
de 3 països observadors que representen
aproximadament a uns 820 milions de ciutadans.
Andorra hi és present des del novembre del 1994 i,
des d’ençà, la delegació parlamentària elegida pel
Consell General per a cada legislatura ha treballat i
continua treballant per promoure i fer prevaler, tant
a nivell nacional com internacional, els objectius que
preconitza aquest organisme, i que són:

Tal i com consta a l’informe anyal que s’ha elaborat,
durant la sessió del 2017, que va debutar amb la
reelecció del Sr. Pedro Agramunt, d’Espanya, del
Partit Popular Europeu, com a president de
l’Assemblea Parlamentària, s’han dut a terme un
ventall de debats sobre diversos temes d’actualitat
que han donat lloc a l’elaboració de diferents
resolucions i recomanacions que insten als Estats
membres del Consell d’Europa a prendre les mesures
necessàries per tal d’aconseguir una més gran unitat
a Europa i així defensar ideals comuns com fomentar
la democràcia plural i la protecció dels drets humans,
tot cercant de consolidar l’estabilitat democràtica a
Europa aplicant reformes polítiques, legislatives i
constitucionals, a fi de promoure la primacia de
l’Estat de Dret.

- Defensar els drets humans i la democràcia
parlamentària,
- Assegurar la preeminència de l’Estat de dret,
- Concloure acords a escala europea per harmonitzar
les pràctiques socials i jurídiques dels Estats
membres, i
- Afavorir la conscienciació del concepte d’identitat
europea basada en els valors comuns més enllà de les
diferències culturals i religioses.

Entre els temes més destacats que s’han tractat, no
tant sols al ple sinó també a les comissions de les
quals som partícips, esmentaré, entre altres, els
següents: “Lutte comune européenne contre le
terorrisme”, “La nécessité de reformer les politiques
migratoires européennes”, “Médias en ligne et
journalisme: défis et responsabilités”, “Une réponse
humanitaire et politique globales a la crise des
migrations et des réfugiés en Europe”, “La

L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa
(APCE), en la que participem activament com a
representants electes del Consell General, engloba
una
pluralitat
de
parlamentaris
elegits
democràticament i que són designats o elegits pels
seus parlaments nacionals per a formar part d’una
delegació composada per membres titulars i per

2

Sessió Tradicional de St. Tomàs del dia 21 de desembre del 2017

Núm. 26/2017

reconnaissance et la mise en oeuvre du principe de
responsabilité à l’Assemblée parlementaire”, “La
protection des droits des parents et des enfants
appartenant à des minorités religieuses”, “Mettre fin
à la cyberdiscrimination et aux propos haineux en
ligne”, “Les acords commerciaux de “nouvelle
génération” et leurs implications pour les droits
sociaux, la santé publique et le developpement
durable” i “Les activités de l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE) en 2016-2017”.
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Entre els aspectes més rellevants d’aquest període de
sessions destacar la dimissió del Sr. Pedro Agramunt,
al càrrec de president de l’Assemblea Parlamentària
del Consell d’Europa i la correlativa elecció i
nomenament de la Sra. Stella Kyriakides de Xipre,
com a nova presidenta de l’Assemblea Parlamentària
del Consell d’Europa, esdevenint així la tercera dona
en ocupar aquest càrrec des de 1949.
També va tenir lloc la cinquena cerimònia d’entrega
del “Prix des droits de l’homme Václav Havel” que
premia aquelles persones o institucions que
destaquen per la defensa dels drets humans. El
guardó se’l va endur el Sr. Murat Arslan, defensor
turc per la independència de la magistratura.

La sessió del 2017 va començar amb la verificació i la
ratificació dels poders de tots els membres de
l’Assemblea a l’excepció dels poders dels membres de
la Federació de Rússia en seguiment de la mateixa
línia d’actuació que l’any 2016.

Arribat a aquest punt m’agradaria fer esment
d’alguns aspectes destacats i treballs realitzats per la
delegació que presideixo, que es troben descrits de
forma més detallada en l’informe anual de la
delegació que us ha estat tramès. Així doncs,
destacaré, entre altres, les següents actuacions:

Cal recordar que a l’abril del 2014 l’APCE va
declarar que l’annexió de Crimea per part de Rússia
era “contrària a l’estatut del Consell d’Europa” i per
consegüent va decidir de suspendre el dret de vot de
la delegació de la Federació de Rússia així com el
dret de ser representats en les instàncies dirigents de
l’Assemblea, com són el Bureau i el Comitè de
presidents, i el dret a participar a les missions
d’observació electorals durant el 2014. Tanmateix, el
mes de gener del 2015, l’APCE va ratificar els poders
de la delegació de la Federació de Rússia tot
aprovant la Résolution 2034 de l’any 2015,
anomenada “Contestation, pour des raisons
substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la
délégation de la Fédération de Russie”, que estableix
que l’APCE anul·laria durant la sessió de juny del
2015 els poders de la delegació de la Federació de
Rússia si no es constaten progressos per part
d’aquesta delegació per complir el que disposa el
Protocol i el Memoràndum de Minsk, així com les
recomanacions formulades en aquesta resolució.
Encara que l’APCE va constatar que hi ha “una
absència manifesta de cooperació per part de les
autoritats russes per complir amb el que estableix
dita Resolució”, durant el debat que es va dur a
terme al plenari, finalment l’APCE va decidir de no
suspendre els poders ja ratificats de la delegació de la
Federació de Rússia a fi d’expressar el compromís de
l’APCE “per mantenir un diàleg obert i constructiu
amb la delegació de la Federació de Rússia”.

- D’una banda, a l’inici de la primera part de la sessió
de gener, i en tant que president de la Delegació
Andorrana a l’Assemblea Parlamentària del Consell
d’Europa, vaig ser nomenat vicepresident de l’APCE
formant així part dels vint vicepresidents de l’APCE
que són elegits cada any a l’inici de la sessió
ordinària segons el sistema d’atribució d’escó al
Bureau i que resten en funcions fins a l’obertura de
la següent sessió ordinària.
- La M. I. Sra. Silvia Eloïsa Bonet també va ser
reelegida vicepresidenta de la Comissió d’Afers
Socials, de la Sanitat i del desenvolupament
sostenible de l’APCE.
- D’altra banda, després de ser designada el
proppassat 28 de gener de 2016 com a ponent de
l’informe sobre “Le “Processus du Turin”: renforcer
les droits sociaux en Europe”, per la “Commission
des questions sociales, de la Santé et du
développement durable”, la consellera general, Sra.
Silvia Eloïsa Bonet, va presentar i defensar davant el
ple el referit informe, el qual va ser conseqüentment
sotmès a votació i aprovat per majoria absoluta.
- Finalment, en la seva reunió del dia 30 de juny, el
Bureau va decidir constituir una comissió ad hoc
encarregada d’observar les eleccions presidencials a
Kirguistan que van tenir lloc el dia 15 d’octubre del
2017. El grup polític Alliance des démocrates et des
libéraux pour l’Europe (ALDE) em va designa per
integrar la referida comissió ad hoc, presidida per la
Sra. Doris Fiala de Suïssa, i integrada per 17
membres, amb la finalitat d’acomplir una missió
d’observació juntament amb els observadors de
l’Assemblea parlamentària de l’OSCE, el Parlament
europeu i el Bureau de les institucions

A l’inici de la sessió de l’any 2016, la Federació de
Rússia va manifestar la manca de voluntat de
participar en els treballs de l’APCE, extrem que ha
conduit al ple de l’APCE a declinar en el seu inici de
sessió de l’any 2017 la verificació i la ratificació dels
poders de la Federació de Rússia, la qual,
conseqüentment, ha acordat no procedir al
pagament de la seva contribució anual corresponent
a l’any 2017.
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democràtiques i dels drets humans (BIDDH) de
l’OSCE.

vos l’informe que rendeix compte de les qüestions
tractades i les decisions preses en el decurs d’aquest
any 2017 que s’acaba.

Així, el passat dia 24 de novembre del 2017 el text
resultant d’aquesta comissió ad hoc va ser presentat
pel Sr. Alain Destexhe de Bélgica, i aprovat durant
la Comissió permanent de l’APCE, que es va dur a
terme a Copenhage.

Enguany s’han autoritzat 3 desplaçaments:
- El primer desplaçament va ser a Dhaka, del 31 de
març al 6 d’abril, per prendre part a la 136ª
Assemblea. La delegació andorrana va estar
encapçalada pel síndic general i integrada pels
consellers generals, Joan Carles Camp i Rosa Gili.
Aquesta Assemblea va ser la primera assemblea
“verda” de la UIP, en el sentit que es van calcular les
emissions de gas d’efecte hivernacle produïdes i es
van compensar amb una sèrie d’iniciatives
ecològiques. Amb aquesta acció la UIP vol donar
exemple i fer, de la seva acció, un gest a imitar.

Durant aquest any 2017, també han tingut lloc
esdeveniments
organitzats
per
l’Assemblea
Parlamentària del Consell d'Europa com ha estat:
- El Fòrum mundial de la Democràcia que va tenir
lloc a Estrasburg entre els dies 8 i 10 de novembre de
2017 i que ha reunit per sisè any consecutiu
personalitats destacades del món polític, líders
d'opinió i militants de la societat civil per debatre,
sobre “Le populisme en question”.

- El segon desplaçament va fer-se a Sant Petersburg,
del 13 al 19 d’octubre, per assistir a la 137ª
Assemblea. Vam assistir-hi la Sra. Maria Martisella,
el Sr. Jordi Gallardo, el Sr. Gerard Alís i jo mateixa.

- I el Seminari sobre la “Implementació de la
Convenció d’Estambul: el paper dels parlamentaris”
que ha tingut lloc a Brussel·les el 21 de novembre de
2017 i en el qual va participar en qualitat de ponent
la M.I. Sra. Patrícia Riberaygua com a membre de la
Xarxa parlamentària pel dret de les dones de viure
sense violència.

- I el tercer desplaçament va ser a Bonn, de l’11 al 13
de novembre, per participar a la reunió
parlamentària celebrada amb motiu de la COP23. La
Sra. Meritxell Palmitjavila, el Sr. Joan Carles Camp i
la Sra. Rosa Gili van ser els membres de la delegació
andorrana a aquesta reunió.

No voldria finalitzar aquesta presentació sense agrair
a tots i cadascun dels membres de la delegació, pel
seu compromís i la dedicació que han mostrat i que
mostren en tot moment, i que permeten que el
Consell General i els ciutadans als que representem,
siguin partícips dels canvis polítics, econòmics i
socials que estan esdevenint a nivell internacional i
que de ben segur regiran les nostres actuacions
futures en favor dels drets humans, de la democràcia
i de la primacia del dret que promou el Consell
d’Europa. I voldria particularment agrair tota la feina
i tasca que ha desenvolupat la Sra. Bonet.

La UIP és “l’organització mundial dels parlaments
nacionals” que si bé històricament s’ha estat
centrant en la pau, la seguretat i la tolerància,
actualment està orientant els seus treballs en la
construcció de parlaments democràtics sòlids, i en la
seva mobilització envers l’agenda mundial del
desenvolupament.
En les dos Assemblees Generals que s’han celebrat
enguany i on han estat representats 126 i 155
parlaments, respectivament, s’han aprovat 5
resolucions i s’han organitzat debats i panells
d’experts sobre temes tan diversos com:

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

- la salut dels adolescents;

Moltes gràcies.

- el vot electrònic i l’ús de les xarxes socials per part
dels parlamentaris;

Passem tot seguit al segon punt de l’ordre del dia.

- el lloc de la ciència i la recerca en l’elaboració de
lleis;

2- Informe de la delegació del Consell
General a la Unió Interparlamentària.

- el desarmament nuclear;
- la participació dels joves en política;

Intervé la Sra. Mònica Bonell Tuset, subsíndica
general.

- I la guerra cibernètica.
De les 5 resolucions adoptades, una, la relativa al
paper dels parlaments en la prevenció de les
ingerències exteriors en els afers interns dels estats
sobirans- resolució proposada per la delegació de la
Federació de Rússia- va ser rebutjada per la majoria
d’Estats europeus en entendre que, d’una banda, el
text presentava el principi de no ingerència com a

Teniu la paraula.
La Sra. subsíndica general:
Gràcies Sr. síndic.
En nom de la delegació del Consell General a la
Unió Interparlamentària, la UIP, em plau presentar-
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un principi absolut sense tenir en compte que hi ha
intervencions legitimades pel Consell de Seguretat
de Nacions Unides en cas de violacions, sèries i
flagrants, de normes internacionals o de drets
humans. I d’altra banda, per suposar que el respecte
dels drets humans era una qüestió interna dels Estats
i no, una qüestió d’interès mundial, com així està
reconegut en la Carta de Nacions Unides i en la
Declaració universal dels drets humans.

Diari Oficial del Consell General

- La creació d’un fons de solidaritat parlamentària
amb l’objectiu de permetre participar a les activitats
de la UIP als parlaments amb dificultats
econòmiques. Tots els parlaments poden contribuir
financerament a aquest fons a través de
contribucions voluntàries.
- La creació, en el si de la UIP, d’un grup d’alt nivell
sobre diplomàcia parlamentària.
- La modificació del Reglament del Consell Director
que assegura la interpretació en castellà, a més de
l’anglès i el francès, en totes les reunions d’aquest
òrgan.

Les altres 4 resolucions van ser aprovades per
consens.
- La Resolució intitulada Promoure l’enfortiment de
la cooperació internacional en el marc dels Objectius
per al Desenvolupament Sostenible, a través de la
inclusió financera de les dones com a motor de
desenvolupament, que ressalta el paper que poden
jugar els parlaments en l’apoderament de les dones
en el món financer i la importància de recollir, usar i
difondre les dades nacionals desagregades per sexe.

- La decisió de reelegir l’actual secretari general de la
UIP, el Sr. Martin Chungong, per a un mandat de 4
anys, sense necessitat d’obrir el procediment
d’elecció oficial. Aquest segon mandat finalitzarà el
30 de juny del 2022.
- El pressupost per al 2018, el qual s’eleva a 15’8
milions de francs suïssos, aproximadament, uns 13
milions i mig d’euros.

- La Resolució intitulada Actuar urgentment a nivell
internacional per salvar milions de persones de la
fam i la sequera a algunes zones d’Àfrica i el Iemen,
que recorda que tots els estats membres de l’ONU
s’han compromès a intentar assolir els objectius de
desenvolupament sostenible, i que entre aquests
objectius hi ha la lluita contra la fam i l’accés a
l’aigua potable i el sanejament; i convida els
parlaments a demanar als seus respectius governs de
contribuir a la campanya de l’ONU per a la lluita
contra la fam.

- L’augment d’un 2% de les cotitzacions dels
parlaments membres. La contribució del Consell
General per l’any vinent serà d’11.500 euros.
- La decisió de demanar a l’ONU que analitzi la
possibilitat de declarar el 30 de juny com a Dia
internacional
del
parlamentarisme,
en
commemoració de la creació de la UIP, el 30 de juny
de 1889.
I s’ha elegit a la senadora mexicana Gabriela Cuevas
com a nova presidenta de la UIP per a un mandat de
3 anys. La nova presidenta va anunciar que en el
decurs del seu mandat treballaria per impulsar una
UIP transparent, eficient, incloent i comunicada
amb l’objectiu de reforçar el paper d’aquesta
organització a l’escena internacional.

- La Resolució intitulada Compartir la nostra
diversitat: Vintè aniversari de la Declaració
universal sobre la democràcia, que anima els
parlaments a treballar per millorar els seus mètodes
de treball amb l’objectiu de facilitar la participació de
la societat civil als seus debats i a vetllar per a què la
legislació nacional tant garanteixi i protegeixi
plenament la llibertat d’expressió com promogui un
accés a Internet igual per a tots.

Us convido a consultar l’informe de la delegació que
us va ser tramès la setmana passada per correu
electrònic i a analitzar amb deteniment les
Resolucions adoptades.

- I la Resolució relativa a la greu crisi humanitària i
als actes de persecució i atacs violents contra els
Rohingyas, minoria musulmana de la província
d’Arakhan a Myanmar, antiga Birmània. Resolució a
través de la qual es condemna la violència
permanent, els desplaçaments forçats i les greus
violacions de drets humans envers les persones
d’ètnia Rohingya i es demana a tots els membres de
la UIP que demanin als seus respectius governs de
prestar-los ajuda humanitària i de fer pressió
diplomàtica prop de l’Estat de Myanmar perquè posi
fi a aquestes pràctiques inacceptables.

És essencial que ens comprometem amb els reptes
que el món actualment afronta. Un d’aquests reptes
és el canvi climàtic. La delegació andorrana, tota
aquesta legislatura, hi està fent especial seguiment i
enguany ha participat a la reunió parlamentària
organitzada amb motiu de la COP23 a Bonn. Els
treballs van estar centrats en el paper dels
parlamentaris en la implementació de l’Acord de
París. El paper dels parlamentaris és clau per
accelerar les accions per lluitar contra el canvi
climàtic. Tots som conscients que més que grans
discursos internacionals, calen actes concrets a nivell
nacional.

A més a més, en el decurs d’aquestes Assemblees,
s’ha aprovat:
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El paper dels parlamentaris és essencial per a la
implementació dels compromisos internacionals a
nivell nacional, tant per la seva tasca legisladora i
d’impuls i control de l’acció de Govern, com per la
seva tasca de comunicació envers la ciutadania.

del compromís d’Andorra a escala internacional,
com la Llei 9/2017 de mesures per lluitar contra el
tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes.
Precisament en l’àmbit internacional, voldria
subratllar que aquest darrer any s’han aprovat 12
tractats, entre els quals cal destacar, pel que suposa
per a l’obertura d’Andorra, els convenis per evitar la
doble imposició signats amb Malta i amb els Emirats
Àrabs Units.

Acabo la meva presentació agraint públicament la
dedicació i la feina dels consellers generals que han
format part de les delegacions del Consell General a
les reunions de la UIP.
Moltes gràcies.

Pel que fa al control parlamentari del Govern, aquest
s’ha concretat, fins a la data, en la formulació de 132
preguntes -54 preguntes amb resposta oral, 6
preguntes amb resposta oral de caràcter urgent i 75
preguntes amb resposta escrita- i 119 demandes
d’informació.

El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.
Em permetreu un cop acabat l’ordre del dia i abans
d’aixecar la sessió que us adreci unes paraules.

Quant a les comissions legislatives, s’han celebrat un
total de 152 reunions. La Comissió Legislativa
d’Economia s’ha reunit 21 vegades; la Comissió de
Política Exterior, 10 vegades; la Comissió
d’Educació, Cultura, Recerca i Esports, 12 vegades;
la d’Afers Socials, 16 vegades; la de Política
Territorial i Urbanisme, 10 vegades; la d’Interior, 36
vegades; la de Sanitat i Medi Ambient, 19 vegades; i
la de Finances i Pressupost, 28 vegades. Algunes
d’aquestes reunions, aproximadament una cinquena
part, han estat compareixences públiques o no
públiques dels diferents ministres del Govern.

Sres. i Srs. consellers,
Molt Il·lustres, Honorables i digníssimes autoritats,
Sr. cap de Govern,
Abans d’aixecar la sessió, permeteu-me unes
paraules.
Avui, a les acaballes de l’any i coincidint amb la
sessió tradicional de Sant Tomàs, toca fer balanç de
la feina feta pel Consell General aquest 2017. El
resum de l’activitat que tot seguit us presentaré
palesa el dinamisme de la institució parlamentària i,
per extensió, del conjunt de la societat andorrana.
Perquè no hem d’oblidar que el sentit de les lleis és
acompanyar el país en el seu desenvolupament
econòmic, en les seves aspiracions socials i
mediambientals, en les seves inquietuds culturals i
esportives, en les seves relacions amb el món.

Parlant de les interaccions dels ministres amb el
Consell General, també voldria destacar el debat
monogràfic sobre sanitat, que va tenir lloc el 8 de
juny passat seguint el model del debat de l’any
anterior sobre polítiques socials.
Així mateix, el 13 de setembre va tenir lloc el debat
d’orientació política del Govern.

Aquest 2017 el volum de la feina legislativa ha estat
important: s’han aprovat 30 projectes de llei i 2
proposicions de llei i per dos cops hem aprovat
l’actualització del marc pressupostari. Dues
d’aquestes lleis, la de modificació de la tarifa general
de les taxes sobre el consum i la de modificació del
règim fiscal de les operacions de reorganització
empresarial, han estat tramitades pel procediment
d’extrema urgència i necessitat.

En total, hi ha hagut 26 sessions del Consell
General: 5 sessions extraordinàries, 2 sessions
tradicionals, 6 sessions de preguntes i 13 sessions
ordinàries. Vull recordar que, precisament en una
d’aquestes sessions ordinàries, es va procedir a la
lectura del jurament del nou Copríncep,
l’Excel·lentíssim Sr. Emmanuel Macron.
Més enllà de les sessions i de les reunions de les
comissions, les delegacions del Consell General als
diferents organismes internacionals dels quals
formem part han fet una gran feina de representació
del Principat, amb un retorn que enriqueix el treball
parlamentari i obre noves vies d’intercanvi i
cooperació. Avui n’hem pogut sentir dos informes, el
de la delegació andorrana a l’Assemblea
Parlamentària del Consell d’Europa i el de la
delegació a la UIP, que ens permeten fer-nos una
idea de la importància de participar-hi, com també
ho fem en l’Assemblea Parlamentària de la
Francofonia.

Entre les lleis aprovades durant l’any, voldria
mencionar, perquè exemplifica el sentit de la tasca
legislativa, la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general
de l’allotjament turístic. Un text que pretén adaptar
als nous temps un dels sectors que ha estat, i volem
que continuï sent, un dels pilars de la nostra
economia.
S’ha aprovat, així mateix, una llei llargament
reivindicada, com és la Llei 20/2017 de drets i deures
dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i
sobre la història clínica. O una altra llei que empara
els drets de les persones i que alhora és una mostra
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Aquesta tardor, a més, vam tenir l’honor d’acollir la
Setzena Sessió de Tardor de l’Assemblea
Parlamentària de l’Organització per la Cooperació i
la Seguretat a Europa (OSCE-PA). Crec que ens
podem sentir orgullosos, després de les felicitacions
per part de la presidenta i el secretari general
d’aquest organisme, per la bona imatge que vam
oferir d’Andorra, tant pel que fa a l’organització de
l’esdeveniment i la qualitat de les ponències, com
pels serveis i l’atenció que van rebre els
parlamentaris i les persones acompanyants. Vull
recordar que, en total, es van inscriure 181
parlamentaris de 51 països diferents. Aprofito per
felicitar la delegació andorrana i agrair-los la feina
d’impuls i coordinació.
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els actes més diversos: conferències, taules rodones,
exposicions, concerts i altres actes com ara el
lliurament de premis de l’Àgora Cultural.
Igualment, hem contribuït a fer visibles jornades
internacionals, com ara el Dia Internacional de les
Dones, el Dia de la Democràcia o el Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat, que
vam celebrar fa ben poc de la mà de la Federació
Andorrana d’Associacions de Persones amb
Discapacitat i amb la presència del Copríncep
Episcopal, S. E. Mons. Joan-Enric Vives i Sicília.
Sens dubte, la celebració del Dia de la Constitució,
el 14 de març, materialitza aquest esperit d’obertura
del Consell General, amb la jornada de portes
obertes i un programa d’activitats adreçades a
públics de diferents edats.

Avui, dia de Sant Tomàs, estem a les acaballes de
l’actual període de sessions, però la feina del Consell
General no s’atura. En aquests moments tenim, en
diferents estadis de la tramitació parlamentària, 11
projectes de llei, i 2 més pendents d’admissió a tràmit
per la Sindicatura i 4 proposicions de llei. Entre els
projectes de llei pendents, hi figura una eina cabdal
per al Govern i per al conjunt del país com és el
projecte de llei de pressupost per a l’any 2018.

Entre les nombroses visites que hem rebut aquest
any, voldria destacar, -com no pot ser de cap altra
manera-, la visita del president de la República
Portuguesa, l’Excm. Sr. Marcelo Rebelo de Sousa,
convidat a Andorra pel Sr. cap de Govern. Andorra
té una important comunitat d'origen portuguès que,
amb el seu esforç, ha contribuït a construir el país
que avui tenim la sort de gaudir. També ens han
visitat, aprofitant que venien al país de la mà del
Ministeri d’Afers Exteriors, el ministre d’Afers
Exteriors de Letònia i el ministre d’Afers Exteriors i
de Comerç d’Hongria; també ens han fet l’honor de
visitar-nos el secretari d’Estat d’Afers Exteriors,
Afers Polítics i de la Justícia de la República de San
Marino o l’expresident de la Comissió Europea, el Sr.
José Manuel Durao Barroso, entre altres
personalitats.

És evident, doncs, que no ens podem permetre
d’alentir el ritme. El nostre deure com a consellers
generals és treballar per la ciutadania que ens ha fet
confiança tot el temps, -incert-, que tinguem l’honor
d’ocupar aquest alt càrrec. Per tant, perquè ens
devem en primer lloc al conjunt dels ciutadans, hem
de fer tot el possible perquè res, -ni futures eleccions
ni interessos de partit-, no entorpeixi el normal
funcionament de la institució parlamentària, dels
seus òrgans de representació o de les comissions.
Estic convençut que, gràcies al diàleg i a la voluntat
d’entesa per part de tothom, els treballs del Consell
General podran seguir avançant, en endavant, com
ho han fet fins ara.

D’altra banda, hem donat continuïtat al Consell
General dels Joves, que aquest any ha arribat a la
seva quinzena edició. Per a nosaltres és molt
important contribuir a l’educació cívica i política
dels infants i els joves, i és per aquest motiu que, a
banda de la celebració del Consell General dels
Joves, amb el seu treball en comissió i posterior sessió
plenària, tant la Casa de la Vall com la seu nova del
Consell General s’obren cada any a les visites
escolars dels diferents sistemes educatius del
Principat. Som afortunats, -i potser de vegades no en
som prou conscients-, de poder garantir que tots els
infants i els joves del país coneguin en primera
persona, en el decurs de la seva escolarització, el
funcionament de la institució parlamentària i que,
d’aquesta manera, se la puguin sentir com a pròpia.
La nostra dimensió i la proximitat que aquesta
comporta, si les sabem aprofitar, poden ser el millor
antídot contra el corrent de desafecció que afecta el
nostre entorn més proper.

En aquest punt, voldria agrair la dedicació de tots i
cadascun dels consellers generals i encoratjar-los a
mantenir la mateixa actitud, de compromís i
d’interès pels textos legislatius que passen per les
seves mans, en aquesta segona meitat, -ja avançada-,
de la legislatura. Tots som conscients que hi ha
importants reformes pendents i que caldrà que hi
esmercem esforços i expertesa per tal d’assolir els
millors i més amplis acords.
Distingides autoritats,
Un any més, aprofitant que la nova seu
parlamentària ens ho permet, el Consell General s’ha
obert a la ciutadania, a les persones i a les entitats
cíviques i culturals del nostre país. D’aquesta
manera, el vestíbul del Consell General i, en alguna
ocasió, la Casa de la Vall han acollit al llarg del 2017

I perquè creiem justament en el paper central de
l’educació en la configuració d’una societat millor, el
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Consell General ha acceptat la proposta que li va
arribar de l’associació GAM21 d’organitzar els
Premis d’Innovació Educativa Principat d’Andorra.
Una iniciativa adreçada tant als docents com als
propis alumnes i que esperem que tingui una bona
acollida en aquesta primera edició liderada des de la
institució parlamentària.

participació com a membre de ple dret en el concert
de les nacions. Aquella ingent reforma política i
institucional que va tenir lloc el darrer terç del segle
XX troba el seu mirall en el procés de transformació
econòmica i social que ha iniciat el país els últims
anys.
L’Andorra del futur la construïm avui, camí
d’Europa, amb l’acompanyament i la complicitat
d’Europa. Això vol dir que aquest ha de ser un
projecte compartit al qual siguem capaços d’adherir
les generacions més joves. Andorra ha de ser, a més
de l’origen, el destí al qual aspirin: un país que els
ofereixi oportunitats de creixement personal; un país
al qual vulguin contribuir amb el seu talent, la seva
creativitat i tota l’energia de la seva joventut.
Andorra ha de ser la seva realitat i, alhora, la seva
utopia.

Després de fer aquest repàs, breu però intens, a
l’activitat tant legislativa com de representació
institucional del Consell General, penso que és de
justícia reconèixer la bona feina de totes les persones
que hi treballen i la seva complicitat a l’hora de tirar
endavant els diferents projectes que s’han dut a
terme durant l’últim any. A tots ells els agraeixo, ben
sincerament, la implicació amb la institució. Moltes
gràcies.
Aprofito igualment per agrair la tasca dels mitjans de
comunicació, que es fan ressò de la nostra activitat i
ens ajuden, d’aquesta manera, a compartir-la amb el
conjunt de la ciutadania. Moltes gràcies també.

Distingides autoritats,
Senyores i senyors,
Ens acostem al nou any i és el moment de fer-se bons
propòsits. Penso que, com a consellers generals,
tenim el deure de mantenir-nos fidels als valors amb
els quals ens vam presentar davant de la ciutadania i
els quals vam prometre defensar des de la nostra alta
responsabilitat.

Senyores i senyors, distingides autoritats,
Un dia com avui de fa vint-i-cinc anys, va tenir lloc
l’última reunió de la Comissió Tripartida
encarregada d’elaborar el text de la Constitució, que
després seria adoptada pel Consell General i,
posteriorment, el 14 de març de 1993, seria aprovada
en referèndum pel poble andorrà.

No voldria acabar sense citar el poema de la poeta
portuguesa Ana Maravilhas, autora del llibre
“Poemas de Mãos, de Amor e de Mar”, amb el qual
el Consell General ha volgut felicitar les festes:

Avui, per tant, dia de Sant Tomàs del 2017, donem
el tret de sortida a la celebració del 25è aniversari de
la Constitució, amb la voluntat que al llarg del 2018
puguem festejar l’efemèride, però també reflexionar
sobre els valors de la democràcia i els nous horitzons
que ens planteja en aquest convuls segle XXI.

“Tinc els ulls plens d’estrelles
I mans buides que saben esperar”.
Que aquest missatge d’esperança i pau ens
acompanyi en el misteri del Nadal i en el nou any
que comença.

Apuntava Edward Gibbon en la seva monumental
obra “Història de la decadència i caiguda de l’Imperi
romà” que “les diferents religions que existien a
l’antiga Roma eren considerades pel poble com a
igualment veritables, pel filòsof com a igualment
falses i, pel polític, com a igualment útils”. Sapiguem
dignificar la política demostrant que, per damunt de
la utilitat i les legítimes aspiracions electorals de
cadascú, hi ha un compromís sincer amb la
ciutadania, hi ha un compromís amb Andorra des
d’uns valors que ens creiem de veritat.

Molt bon Nadal a tothom i feliç 2018.
Visca Andorra!
Visca!
(Se senten aplaudiments)
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió, no sense abans recordar que tindrà lloc la
fotografia tradicional a les escales.
S’aixeca la sessió.

Per començar, i no és qualsevol cosa, ens creiem i
fem bandera dels principis que la Constitució
proclama com a inspiradors de l’acció de l’Estat: el
respecte i la promoció de la llibertat, la igualtat, la
justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i
la dignitat de la persona.

(Són les 12.45h)

Aviat farà vint-i-cinc anys, l’aprovació de la
Constitució va suposar, per a Andorra, la
consolidació institucional de l’Estat modern, i la seva
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