Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 8/2018 - 55 pàgines
Sessió ordinària del dia 3 de maig del 2018

El dia 3 de maig del 2018, 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. 32/2018, 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
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; Eric 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.

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta
oral, (segons llistat annex).
Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels
M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Mònica Bonell
Tuset, Síndic General i Subsíndica General,
respectivament, s'ha procedit a comprovar la
presència dels membres, que ha quedat registrada
d'acord amb la relació següent:
M. I. Sr. Miquel Aleix Areny
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. Sr. Josep Majoral Obiols
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.
(El M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny, secretari de la
Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 9.05h)
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El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Bon dia a tothom.

Pel Govern, té la paraula el ministre, Sr. Xavier
Espot.

Bé, abans d’iniciar amb l’ordre del dia previst, us
recordo que segons disposa l’article 130 del
Reglament del Consell General, el temps total per
substanciar una pregunta, incloent també la rèplica i
la dúplica, no pot excedir de vuit minuts dividits en
parts iguals. I que finida la resposta del membre del
Govern, si un conseller general ho sol·licita, el
síndic general li concedirà la paraula per un minut
per tal que formuli una repregunta estrictament
sobre la mateixa matèria, i el membre del Govern
disposarà per la resposta del mateix temps.

El Sr. Xavier Espot:
Gràcies Sr. síndic.
En primer lloc, i malgrat anar una mica més enllà de
l’objecte de la pregunta, penso que és important
assenyalar que el passat dia 6 de febrer, el Comú
d’Andorra la Vella va comunicar la licitació dels
treballs de remodelació i embelliment de l’avinguda
Meritxell a la Taula Nacional de Mobilitat, que
presideix el ministre d’Ordenament Territorial i a la
qual també hi som presents tant el director del Cos
de Policia com jo mateix.

Comencem doncs amb aquest punt únic.
Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta
oral.
S’ha presentat una pregunta amb caràcter urgent,
admesa a tràmit per la Sindicatura que figura en
primer lloc del llistat.

Aquesta comunicació té la seva raó de ser en el fet
que els trams de l’avinguda Meritxell afectats per les
obres formen part de la xarxa bàsica, i que les
modificacions significatives que afectin al trànsit
requereixen l’acceptació de la Taula Nacional de
Mobilitat (la qual cosa no és el cas de l’avinguda
Carlemany, per la qual ja no transiten vehicles).

Procedirem doncs amb la primera pregunta.

1- Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa
Marimon, conseller general del Grup
Parlamentari Liberal, per escrit de data 2 de
maig del 2018, relativa als protocols
d’actuació a les avingudes Meritxell i
Carlemany en cas d’emergència mentre durin
les obres de rehabilitació de les avingudes.

Així, la Taula Nacional de Mobilitat va acordar
favorablement la demanda del Comú d’Andorra la
Vella, atès que les actuacions previstes només
afectaran al trànsit durant l’execució dels treballs, i
que es va considerar que s’han previst les mesures
correctores oportunes per minimitzar les afectacions
i mantenir els serveis i subministraments essencials.
Efectivament, pel que fa al Cos de Bombers, tant
aviat es va saber quan s’iniciarien els treballs de
remodelació i embelliment de les avingudes
Meritxell i Carlemany, l’oficial bomber i cap de la
Unitat de Prevenció, es va posar amb contacte amb
els diferents responsables de les obres i amb les
autoritats comunals corresponents.

Fou registrada amb el número 600 i s’ha publicat en
el Butlletí número 37/2018 del 2 de maig.
Exposa la pregunta el Sr. Ferran Costa.
Teniu la paraula.
El Sr. Ferran Costa:

Després de portar a terme diferents trobades amb
ells, i de desplaçar-se diverses vegades in situ per
identificar les afectacions que les obres podien tenir
en cas que el Cos de Bombers hagués d’intervenir, es
van elaborar dos documents (un per cada avinguda),
on es recullen les limitacions, els accessos, les
actuacions a realitzar per part de les empreses
constructores i la informació restant necessària per
minimitzar l’afectació que els treballs poden tenir en
cas que els bombers hagin d’intervenir.

Moltes gràcies Sr. síndic.
Vist que les avingudes Meritxell i Carlemany es
troben en fase de remodelació i les obres s’allargaran
presumiblement fins el mes d’agost d’enguany.
Es demana a Govern:
Quins protocols en cas d’emergència o necessitat
d’accessibilitat s’han establert a les avingudes
Meritxell i Carlemany per garantir que els serveis de
policia i bombers puguin accedir a qualsevol punt de
les dues avingudes mentre duren les obres.

A més, tot plegat ha estat una bona ocasió per
proposar als comuns d’Andorra la Vella i d’EscaldesEngordany la col·locació de nous hidrants o boques
d’incendi en punts de les avingudes on no n’hi havia,
i que s’hi ubicaran aprofitant les obres que s’estan
fent.

Gràcies Sr. síndic.
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D’altra banda, pel que fa al Cos de Policia, s’ha
elaborat i publicat internament un document que
pren nota de les restriccions de circulació existents
com a conseqüències de les obres a les avingudes
Meritxell i Carlemany, i que està a l’abast de tots els
policies a fi i efecte de poder realitzar
convenientment les seves funcions a les zones
afectades.
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de les persones, però és que en cas d’emergència no
només s’ha d’establir i implementar sinó que s’ha de
divulgar i assegurar que totes les parts implicades que
puguin mai incórrer en una emergència, estiguin
informades de primera mà i no només disposin d’un
document al seu abast.
Per tant, el fet de què vostè em digui que hi ha un
document a l’abast, també és una mica preocupant.
M’agradaria més escoltar que totes les persones que
hipotèticament haurien d’intervenir en un cas
d’emergència, estan plenament informades dels
protocols d’actuació a seguir i no només que hi ha un
document redactat al respecte i que està a l’abast de
les persones que els pogués interessar.

A més, s’han publicat internament uns plànols on
consten
els
talls
existents,
acompanyats
d’instruccions escrites sobre les rondes i missions que
s’han de portar a terme durant les obres, tant per
prevenir delictes com per poder i saber accedir a la
totalitat d’edificis o altres indrets que es troben a les
zones afectades en cas d’emergència, tot detallant en
concret fins a quins llocs més propers es pot arribar
en vehicle i on cal desplaçar-se a peu. En aquest
sentit i a tall d’exemple, s’han reforçat les rondes a
peu durant la nit, que es fan diàriament per totes les
zones afectades, atès que hi ha més risc, per la manca
de vehicles i persones que hi transiten, que es
cometin delictes.

Ja sap que en els moments d’emergència molta
estona de reflexió no es té, el que cal és una resposta
ràpida d’actuació.
Dit això, no només estem parlant d’aquestes
emergències en trossos d’avinguda i en trams
d’avinguda molt extensos en els quals és de difícil
accés. Per exemple si ens centrem en la part de
l’avinguda Meritxell que va des del carrer de la Unió
fins a la Rotonda, gairebé no hi ha cap accessibilitat
alternativa. Els carrers adjacents que ens ho podrien
permetre com són per exemple el carrer Pau Casals,
el carrer Josep Rossell, estan completament avocats
també a la inaccessibilitat pel fet que es troben doncs
plens de material d’obra, de vehicles que estan
estacionats. Amb la qual cosa es fa difícil pensar com
es podria actuar de manera ràpida i efectiva en cas
d’una emergència en qualsevol d’aquests carrers.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.
Per la rèplica, Sr. conseller.
El Sr. Ferran Costa:
Gràcies Sr. síndic.

De tota manera pensem i creuem els dits que no
passi res, això és l’esperança que tots tenim, no cal
ser alarmistes, però sí que caldria tenir establerts de
manera fefaent quins són aquests protocols en cas
d’emergència que caldria activar.

Gràcies Sr. ministre per les seves explicacions.
Al respecte, és una obvietat dir que les obres són
necessàries, i que si es vol millorar doncs aquestes
afectacions hi han de ser, i per tant el fet de què es
demani paciència s’entén i així ha de ser, si el que
volem és un resultat òptim.

Gràcies Sr. síndic.

El que passa però que val la pena també plantejar si
hi han hagut improvisacions a l’hora de fer aquestes
obres i si s’improvisa a l’hora de crear aquests
protocols d’emergència o possibles protocols
d’emergència en cas de què fessin falta activar-los.

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

Ho dic perquè hem vist que fins ara aquestes obres,
aquestes improvisacions constants han costat ja a la
butxaca del contribuent doncs més diners del que
inicialment s’havia previst. Hi ha afectacions però hi
ha més afectacions de les que inicialment estaven
previstes perquè hi ha hagut, ho hem vist tots, al país
canonades rebentades, talls de subministrament,
etc., etc. Per tant, les coses s’han de fer, correcte; cal
tenir paciència, correcte, però s’han de fer bé. Però el
que no s’hi val és improvisar sobretot en els temes de
la seguretat. Vostè em parla de què s’han establert
uns documents de treball i que s’han posat a l’abast

El Sr. Xavier Espot:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Intentaré ser breu perquè s’han posat sobre la taula
una multitud de qüestions i de fet alguna de les quals
crec que no correspon que discutim en aquesta
Cambra. Si aquestes obres han pogut o no costar més
diners dels previstos o si les obres pròpiament dites
tenen més o menys afectacions en els comerços, en
els ciutadans, en els vianants, etc., etc. Jo crec que
en tot cas això és una qüestió que s’ha de dirimir en
seu comunal i no en aquesta Cambra. Per tant,
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doncs no m’hi allargaré. Jo crec doncs que la
pregunta s’ha de centrar en si els protocols
d’emergència i per tant, allò que concerneix les
competències del Govern tant pel que fa al cos de
policia i al cos de bombers estan degudament
elaborats i degudament posats a l’abast de tothom, i
crec que de les meves explicacions se’n desprèn
clarament que és així. No crec que en aquest cas, i
no vull dir que en l’altre cas en allò que afecta al
comú hi hagi hagut improvisació perquè no ho sé, ni
em concerneix. Però pel que fa als protocols en
supòsits d’emergència, jo crec que de l’explicació que
jo li he fet en cap cas es pot dir que hi hagi hagut
improvisació, ben al contrari. Si hi hagués hagut
improvisació, per exemple en el cas dels documents,
que en podem dir documents o en podem dir
protocols que fan referència als bombers, no
s’haguessin començat a elaborar i a treballar tant
bon punt es va saber quan s’iniciarien les obres, sinó
que s’hagués fet a corre cuita a l’últim moment.

Sessió ordinària del dia 3 de maig del 2018

doncs es podrà respondre de forma ràpida i efectiva
com vostè reclama.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. conseller, per les repreguntes.
El Sr. Ferran Costa:
Gràcies Sr. síndic.
Així ho espero Sr. ministre, gràcies per les
explicacions.
No em convenç i ara si em permet en les següents
preguntes que li faré, li faré veure per què aquestes
afectacions sí que són prerrogativa del Govern de
vetllar-les correctament, sobretot en els casos aquells
que són òbviament competència governamental.

El Sr. síndic general:

Hem parlat de diferents protocols, hem parlat de
protocols de bombers i protocols de policia, també
poden actuar les ambulàncies i ens consta que des
d’urgències no es té cap protocol sobre ambulàncies.

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

És així?

I el mateix he de dir pel que fa...

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Xavier Espot:
...i el mateix he de dir pel que fa al cos de policia.

El Sr. síndic general:

També li he de dir doncs que totes les persones que
evidentment han de ser coneixedores del contingut
d’aquests protocols, ho són. I abans també ho he dit,
per exemple el cap de la unitat de prevenció del cos
de bombers es va reunir i ha parlat, ha dialogat amb
els responsables de les obres i amb les autoritats
comunals corresponents i per tant, tots ells són
coneixedors de quines són les mesures d’emergència
que s’han d’adoptar.

Gràcies.
Per part del Govern, té la paraula el ministre, Sr.
Carles Àlvarez.
El Sr. Carles Àlvarez:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, sí és veritat que hi ha un protocol establert per
aquest cas en concret, per aquestes obres de
l’avinguda Meritxell, però sí que és veritat que cada
vegada que el centre regulador rep una trucada,
s’avisa a circulació, a circulació comunal i allà
s’indica l’itinerari o si s’ha de tallar la circulació en el
cas adequat.

I només molt breument per acabar, crec que és
important comentar-li que evidentment si no hi
hagués el convenciment de què en cas d’emergència
es pot actuar de forma ràpida i efectiva especialment
en el tram de l’avinguda Meritxell al qual vostè ha
fet referència, òbviament aquestes obres ni tan sols
haguessin començat. Per tant, si s’ha donat el
vistiplau per part de la taula de mobilitat...

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

Alguna altra repregunta, Sr. conseller...

El Sr. Xavier Espot:

El Sr. Ferran Costa:

...i hi havia present el director de policia pel que fa
aquestes obres és perquè hi havia el ple
convenciment de què totes les mesures necessàries
han estat implementades i que en cas d’emergència

Gràcies Sr. ministre.
Continuant amb el Sr. Àlvarez Marfany, quan s’ha
notificat?
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El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

El Sr. Ferran Costa:

Sr. ministre.

...el circuit dels vianants de les obres. I això no és
així.

El Sr. Carles Àlvarez:

La pregunta que li faig és: s’ha vetllat perquè aquesta
prevenció, en aquest cas en aquestes obres,
garanteixi la seguretat no només dels treballadors
sinó també dels vianants que hi passen pel costat?

Gràcies Sr. síndic.
Bé, no entenc la pregunta. A què es refereix?
Es notifica cada cop que s’activa el centre regulador
perquè hi ha una emergència. Llavors el centre
regulador es posa en contacte amb circulació i
llavors aquí amb el cap de circulació i s’indica
l’itinerari a seguir.

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

Gràcies Sr. síndic.

Sr. ministre.

El Sr. síndic general:

El Sr. Xavier Espot:

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

Sr. conseller.

Vostè ha fet referència a la llei de seguretat i de salut
en el treball, i efectivament és competència del
Govern donar compliment a aquesta llei. Però jo li
recordo que aquesta llei només s’aplica als
treballadors, i per tant no s’aplica als vianants. I des
d’aquest punt de vista doncs el servei d’inspecció de
treball no té competència per intervenir en cas que
hi pugui haver una possible afectació a la seguretat
dels vianants.

El Sr. Ferran Costa:
Gràcies Sr. síndic.
Per tant, si ho he entès bé, no s’ha notificat encara
perquè no hi ha hagut cap emergència gràcies a Déu.
Per tant encara no ha ocorregut.
Dit això, el Sr. ministre, el Sr. Espot ens deia que
potser no pertocava parlar de certes afectacions de
les obres. Estem parlant de seguretat pública, estem
parlant de la seguretat dels ciutadans, de tots els
conciutadans del país i també de tots aquells que ens
visiten, i això sí que és una potestat que té el nostre
Govern, sobretot a l’empara de la llei de la seguretat
i de la salut en el treball, en el seu article 4, l’epígraf
b, ens diu que justament Govern ha de vetllar per
l’acompliment de la normativa de seguretat i salut
mitjançant l’exercici de les seves facultats de
vigilància i control.

Dit això, evidentment si hi hagués una qüestió
palesa de seguretat pública o de seguretat ciutadana
pel que fa diguem als ciutadans, no tingui cap dubte
que el cos de policia i no el servei d’inspecció de
treball intervindria en compliment de les
competències que té atribuïdes.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.

Deixi’m dir-li Sr. Espot que no cal ser expert en
riscos i prevenció de salut en el treball per veure que
les mesures que s’estan aplicant a l’avinguda
Meritxell i a les seves obres desafien qualsevol sentit
comú pel que fa a la barreja que hi ha entre obres,
maquinària, vianants. Ja li dic, no fa falta ser cap
expert per veure que allò desafia qualsevol lògica.

Alguna altra repregunta, Sr. conseller...
El Sr. Ferran Costa:
Gràcies Sr. síndic.
Ara encara em preocupa més Sr. Espot. M’acaba de
dir que els vianants del país estan completament
desatesos i que vostè no té cap mena de
responsabilitat sobre el que pugui passar si circulen
per aquestes obres.

La lògica el que ens diu és que si hi han d’haver-hi
circuits per a vianants, han d’estar degudament
marcats i assenyalats, han d’estar abalisats, hi ha
d’haver-hi unes tanques. Aquestes tanques han de
tenir una unitat al llarg perquè no es puguin barrejar
unes coses amb les altres, no es pugui barrejar el
circuit...

Home, entenc que vostè, que aquesta llei no regula
sobre els vianants, però sí que regula sobre les
empreses que estan portant a terme aquestes obres.
Per tant, aquestes empreses han de vetllar, i vostès
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han de comprovar que realment estigui
completament ben assenyalat, que els passadissos o
les passarel·les que s’estableixen per als vianants
siguin antilliscants, que estiguin marcades de forma
reflectant, que estiguin ben abalisades, que hi hagi
tanques, que estigui abalisat. Això vostès ho han de
vetllar, i sí afecta als treballadors, òbviament però
també afectarà als vianants que hi circulen. O m’està
dient vostè obertament que vostè deixa desatesos
completament a tots els vianants que passegin per
l’avinguda durant les obres. És això el que m’està
dient?
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havia mal entès, i que també que els vianants
queden atesos.
Doncs justament, centrant-nos en aquesta llei, en
vetllar amb què aquestes empreses contractistes
compleixin totes aquestes normes per garantir
justament tot el que li deia. Tot un seguit de mesures
que faria que no hi hagués aquest caos, que es troba
en aquests moments immersa l’avinguda Meritxell,
en la qual hi ha una barreja incipient entre el que
són els vianants, la maquinària, les obres, els forats i
els materials de les obres.

Sr. ministre.

Aquesta llei de seguretat en el treball hauria de
vetlar perquè això no passés, per tant la meva
pregunta és: té constància vostè que el servei
d’inspecció del seu ministeri ha intervingut i ha
controlat que realment no hi hagi cap actuació
d’aquestes empreses contractistes que contradigui
aquesta llei?

El Sr. Xavier Espot:

Gràcies Sr. síndic.

Sí Sr. Costa, jo li agrairia que no posés en boca meva
coses que jo no he dit. Jo no he dit que els vianants
han d’estar completament desatesos, i encara menys
que els vianants estiguin desatesos.

El Sr. síndic general:

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

Gràcies.
Sr. ministre.

Jo el que li he dit és que efectivament el Govern té la
competència de vetllar pel compliment de la
seguretat i salut en el treball, i que per tant, la llei de
seguretat i salut en el treball s’aplica només als
treballadors de les empreses. I per tant, el servei
d’inspecció de treball té competència per fiscalitzar
l’actuació dels empresaris i dels treballadors en cas
que hi hagi un incompliment de les normes de
seguretat i salut en el treball.

El Sr. Xavier Espot:
Sí., gràcies Sr. síndic.
Ara mateix no tinc cap constància de què el servei
d’inspecció de treball hagi intervingut o se l’hagi
requerit per intervenir. La qual cosa evidentment no
vol dir que no sigui el cas perquè doncs aquest servei
com no pot ser d’una altra manera actua amb
absoluta llibertat i independència i té la capacitat
òbviament de fer inspeccions quan se’ls requereix i
prèvia denúncia, però també té la capacitat de fer les
inspeccions oportunes d’ofici.

I també li he dit que en cas que es constati que hi
hagi algun element o alguna incorrecció que pugui
posar en perill la seguretat de tothom, inclosos els
vianants, no tingui cap dubte que el cos de policia
intervindrà en temps i forma deguts.

Sr. conseller.

Li puc garantir que les persones que formen part
d’aquest servei són persones abastament competents
i implicades en la matèria que tenen entre mans, i
estic convençut que fins i tot en cas que no hi hagi
denúncia, si tenen el mínim indici de què alguna
empresa o algun treballador no estigui respectant les
normes en l’àmbit de la seguretat i la salut en el
treball, actuaran oportunament.

El Sr. Ferran Costa:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. Espot.

El Sr. síndic general:

Disculpi’m doncs si l’havia mal interpretat. Jo havia
entès que deia que vostè només vetllava, o que
aquesta llei l’únic que regulava eren els treballadors i
no pas els vianants. Em tranquil·litza veure que ara
rectifica i que vostè em diu ara això i potser jo ho

Gràcies.

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

Sr. conseller.
El Sr. Ferran Costa:
Una darrera repregunta.
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En aquest sentit Sr. Espot, que quedi claríssim que
en cap moment es qüestiona aquí la professionalitat
de tots els nostres treballadors públics a l’hora de fer
la seva feina.
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Bé, una mica en relació al que deia ara el Sr. Costa.
He vist les importants afectacions que aquesta obra,
que sobre polítiques nacionals com ara les
comentades en temes de seguretat però també en
temes turístics, fins i tot en temes de circulació,
entre altres. Jo voldria demanar quina coordinació hi
ha hagut entre el Comú d’Andorra la Vella i el
Govern a l’hora de definir o de validar d’alguna
manera el calendari d’execució d’aquesta obra,
l’abast, és a dir que aquesta obra s’hagi fet de manera
conjunta tota l’avinguda, i amb aquesta premissa
d’actuacions pel que sembla en relació al calendari.

Jo l’únic que li preguntava és que, el que deia, el que
dic de la lògica i potser no tant la llei és que el desori
en què es troba l’avinguda Meritxell i contemplar
realment famílies passejant-se amb cotxets i amb
nens i que no hi hagi cap mena de separació física en
alguns trams d’aquestes obres, entre les obres en si, la
maquinària de les obres, els tractors, les màquines i
la maquinària pesada, funcionant amb cap separació
física entre aquestes maquinàries i els vianants, des
del meu punt de vista desafia tota lògica i penso, i
voldria preguntar, que potser també desafia el seu
sentit comú en aquest sentit o és que ho troba vostè
una pràctica normal i habitual?

Per ser clars, és a dir, el Govern i el Comú d’Andorra
la Vella han acordat aquest model d’execució
d’aquesta obra i aquest calendari que a priori sembla
curt per l’execució de la mateixa?
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Crec que estem fora de l’àmbit de la pregunta. No sé
si algun membre del Govern vol contestar...

Sr. ministre.

Sr. Xavier Espot.

El Sr. Xavier Espot:
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Xavier Espot:

Sr. Costa, jo no tinc la competència tècnica
requerida per assolir les conclusions a les quals vostè
arriba, i entenc que en tot cas, com li he dit abans, a
qui correspon valorar la situació perquè també
caminen pels carrers d’Andorra i s’hi desplacen per
fer múltiples inspeccions cada dia són els inspectors
de treball. Per tant, si ells constaten que la manca de
mesures de seguretat suficients, segons vostè diu cosa
que jo no m’atreveixo a afirmar, s’esdevé doncs,
evidentment incoaran les inspeccions d’ofici que
corresponguin i els expedients sancionadors que
corresponguin.

Només per precisar i crec que s’entén de la meva
primera intervenció, evidentment pròpiament dit el
calendari d’execució i el model d’execució jo crec
que correspon als comuns i correspon a la
competència dels comuns que són les entitats que
tenen a càrrec diguem aquestes obres d’embelliment
i de remodelació. Dit això evidentment, no
pròpiament el Govern però sí que la taula de
mobilitat on hi ha una composició paritària de
Govern i de comuns, evidentment hi ha hagut
l’ocasió d’analitzar aquest projecte, estudiar-lo amb
deteniment i valorar doncs que tenint en compte
que aquestes afectacions són temporals i que a més a
més els serveis i, com he dit, els serveis i els
subministraments essencials estan plenament
garantits, doncs, evidentment hi ha hagut una
validació posterior per part de la Taula nacional de
mobilitat. Suposo que això dóna resposta a la seva
pregunta.

Dit això i repeteixo, actuen amb absoluta llibertat i
independència i no sota la base d’instruccions
polítiques i per tant deixo al seu millor criteri i al seu
criteri tècnic decidir si cal, o no, fer una inspecció i
incoar un expedient sancionador.
Gràcies Sr. síndic.

I només per completar el que deia abans el Sr. Ferran
Costa, crec que és important per no crear una alarma
excessiva recordar que... -i no ho he dit perquè
penso que és important dir-ho-, que l’altre dia
precisament el director adjunt del Cos de Policia
amb tota una sèrie d’agents de Policia va fer una
ronda, va transitar per totes les passarel·les, es va
constatar que estaven correctament muntades i

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. Pere López.
El Sr. Pere López:
Sí, gràcies Sr. síndic.
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senyalitzades i que, per tant, el trànsit de vianants
quedava absolutament al marge de perills.
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turistes, les molèsties que puguin ocasionar? Si el
Govern ha analitzat amb caràcter previ evidentment
totes aquestes possibles afectacions, ja dins d’aquest
calendari de quatre mesos...

Dit això, estic parlant de les competències com deia
abans del Cos de Policia que no tenen res a veure
amb les del Servei d’Inspecció de Treball que només
afecten als treballadors i no als vianants.

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

El Sr. síndic general:

El Sr. Pere López:

Gràcies.

...com si el calendari s’allargués.

Sr. Pere López.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Pere López:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Sr. ministre.

M’agradaria que de la mateixa manera el Sr. síndic
valora tan sovint si les preguntes són fora o dintre
del...

El Sr. Xavier Espot:
Sí, gràcies Sr. síndic.
A mi em consta en tot cas, i si s’allarga doncs ja
tindrem ocasió de tornar-ho a analitzar, que
concretament el Comú d’Andorra la Vella i també el
Comú d’Escaldes-Engordany van planificar les obres
tenint en compte aquesta possible afectació
especialment en l’àmbit turístic, i és per aquest motiu
que en principi està previst que a l’estiu i abans de
què hi hagi l’afluència important de turistes, aquestes
obres finalitzin.

El Sr. síndic general:
Sr. Pere López, el Sr. síndic ho valora cada vegada
que ho considera d’acord amb el que el Reglament li
mana.
El Sr. Pere López:
Ho entenc Sr. síndic, però també ha d’entendre que
tothom té dret a opinar en relació no només a la
pregunta sinó també si la contesta entra dins...

Dit això, a mi em sembla que el detall de les
preguntes que es formulen molt sovint incideixen o
haurien de ser respostes pels comuns.

El Sr. síndic general:

Dit això, i pel que fa a la seva concreta pregunta en
relació al vist i plau del Govern, li repeteixo que no li
correspon al Govern donar el vist i plau sobre
aquestes obres sinó que li correspon d’acord amb les
competències que té atribuïdes a la Taula nacional
de mobilitat que està presidida pel ministre
d’Ordenament Territorial però hi ha també una
composició paritària de Govern i de comuns.

Li demanaria que posi la seva repregunta.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sr. síndic.
M’ha contestat parcialment el Sr. Espot i jo crec que
en relació al que comentava el Sr. Costa, però amb
altres qüestions com jo parlava de la possible
afectació que pugui tenir sobre l’afluència turística
en temes de seguretat, un cop hi hagi més afluència
al nostre país, i per tant pugui haver-hi majors
problemes de trànsit, majors problemes de circulació,
major presència de vianants que la que pugui haverhi en aquest moment en les nostres vies, per exemple
al mes de juliol o fins i tot al mes d’agost en el cas de
què les obres s’allarguessin.

Crec que amb això responc a la seva pregunta.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. Pere López.
El Sr. Pere López:

Jo el que li demano és si tots aquests aspectes
relacionats amb aquesta obra han estat estudiats amb
caràcter previ per part del Govern i han sigut
analitzades les possibles casuístiques a haver-hi, els
possibles plans alternatius afectant la seguretat
viària, la seguretat de circulació, la presència de

Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, jo crec que no respon a la meva pregunta. És a
dir, vostè em parla de la Taula de mobilitat però les
afectacions poden ser molt importants.
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Avui en dia hi ha aquestes problemàtiques que
apuntava el Sr. Costa amb una presència molt
inferior de turistes a la que es preveu de cara al mes
d’estiu, amb la que també es programa una major
circulació de vehicles hem d’esperar, i per tant, totes
aquestes dificultats existents que van des de
l’aparcament, circulació de vehicles, presència d’obra
conjuntament amb ciutadans, -com deia el Sr.
Costa-, a l’avinguda, al meu entendre el Govern les
hauria d’haver estudiat.
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es pot entendre per via indirecta que el Govern ha
validat tot plegat... ha validat tot plegat d’acord amb
la planificació inicial.
Repeteixo, si després com pot succeir en les obres, i
no dic que sigui així perquè em consta que s’ha
planificat força bé, però si al final s’hagués d’allargar
o hi hagués una sèrie d’afectacions que no han estat
previstes inicialment, doncs tornarien a ser valorades
i analitzades per la Taula nacional de mobilitat i
eventualment validades però potser no validades
perquè aquesta és la funció de la Taula nacional de
mobilitat.

Ningú qüestiona l’execució... O sí que es qüestiona,
però en l’àmbit comunal aquí estic d’acord,
l’execució, el calendari i el cost d’aquestes obres,
però sí que el Govern és el responsable de coordinar
el tema viari, la seguretat ciutadana, l’execució de les
obres.

Dit això, i una mica doncs reprenent tant les
preguntes que feia el Sr. Costa com les que fa vostè,
jo el que li he de dir és que a cap país del món a
coneixement meu, no hi ha obres que no tinguin
absolutament cap afectació, i per tant, evidentment i
tothom és conscient de què ara transcorrerem uns
mesos amb molèsties, amb dificultats, de vegades en
determinats esdeveniments imprevistos...

Per tant, voldríem saber si el Govern ha validat
decididament aquests projectes, aquest calendari
d’execució i si ha analitzat les circumstàncies que es
poden sobrevenir des de finals de juny, en què cal
preveure una arribada més important de turistes, i
especialment durant el mes de juliol que per exemple
es celebra un esdeveniment prou important com el
Cirque du Soleil, que suposa que hi haurà més
dificultat circulatòria, menys places d’aparcament en
zones en les que són de molt difícil accés avui...

El Sr. síndic general:
Hauríeu d’anar acabant, si us plau.
El Sr. Xavier Espot:
...encara que siguin els mínims possibles, però tots
crec que també hauríem d’estar convençuts que tot
això es fa a fi de bé i que el resultat final doncs serà
una clara millora, un clar embelliment de les
avingudes Meritxell i Carlemany que són el nucli
central per on discorre el nostre comerç i per tant,
un pol d’atracció turístic major del nostre país.

El Sr. síndic general:
Hauríeu d’anar acabant, si us plau.
El Sr. Pere López:
...tant en l’avinguda Meritxell com en l’avinguda
Carlemany.

Gràcies Sr. síndic.

El Govern ha validat totes aquestes circumstàncies,
les ha estudiat, o simplement ho ha deixat en mans
dels comuns?

El Sr. síndic general:
Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

Bé, si no hi ha més repreguntes passaríem a la segona
pregunta.

El Sr. síndic general:

2- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs,
conseller general del Grup Parlamentari Mixt,
per escrit de data 13 d’abril del 2018, relativa
al pagament de les transferències de l’any
2017.

Gràcies.
Sr. ministre Espot o Sr. ministre Torres.
El Sr. Xavier Espot:
Repeteixo per tercera vegada que el Govern
òbviament tenint en compte que forma part de la
Taula nacional de mobilitat i que, com he dit abans,
la Taula nacional de mobilitat ha validat l’estructura
bàsica del Projecte de millora i d’embelliment de
l’avinguda Meritxell, òbviament tenint en compte
que el Govern forma part de la Taula de mobilitat,
no només en forma part sinó que forma part d’una
forma molt significativa i la presideix, evidentment

Fou registrada amb el número 456 i s’ha publicat en
el Butlletí número 26/2018, del 16 d’abril.
Exposa la pregunta el Sr. Pere López.
Teniu la paraula.
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El Sr. Pere López:
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d’acceptar aquella dotació de transferències que es
va fer a l’any en motiu del pressupost del 2017. Una
mica una sensació com si les lleis fossin re
interpretables. Vostès han guanyat una majoria de
les votacions, pràcticament totes, segurament deu
ser l’única votació que han perdut al llarg d’aquesta
legislatura i sembla que estan allargant l’execució
d’aquest resultat. Hem escoltat discursos que fins i
tot aquests diners eren innecessaris pels comuns i
que els comuns no necessitaven, fins i tot com si fos
un mal ús donat cap a aquests diners. A més, el
Govern com en tantes altres qüestions doncs es va
comprometre amb aquesta Cambra també davant
dels comuns, hi ha dues fórmules, la del crèdit
extraordinari o la del pressupost per l’any 2018 i
finalment no han complert cap de les dos, tampoc no
hi ha hagut més explicacions i ara se’ns emplaça un
nou calendari que és quan s’aprovin els comptes dels
governs que tot just ara han arribat els informes del
Tribunal de Comptes i, per tant, anant desplaçant
una mica aquest compromís i, com deia al principi,
aquesta acceptació de la votació que va haver-hi.

Sí, gràcies Sr. síndic.
El pressupost per a l’exercici 2017 es va aprovar,
finalment, sense la congelació de les transferències
pressupostada pel Govern, ja que no es van tenir els
vots necessaris per a una majoria qualificada al
Consell General.
Amb posterioritat Govern havia anunciat dues
alternatives per poder disposar de la partida
pressupostària necessària per pagar les transferències
del 2017 que encara es deuen als comuns: o bé
presentar un crèdit extraordinari al Consell General
o bé incloure una partida específica al pressupost per
a l’exercici 2018.
Vist que cap d’aquestes dues opcions s’ha acabat
finalment adoptant i que, per tant, el Govern encara
no ha transferit aquests diners als comuns, es
demana: quan preveu Govern pagar les
transferències degudes als comuns corresponents a
l'exercici 2017?
Gràcies Sr. síndic.

Vostè ara, si vol esperar a ajustar aquesta partida al
darrer cèntim pot trobar totes les excuses que vulgui
per fer-ho però sap perfectament que pot ja calcular
aproximadament aquesta partida, que pot transferir,
que després té els mecanismes suficients per moure
euro amunt, euro avall aquesta partida.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Pel Govern, té la paraula el ministre, Sr. Jordi Cinca.

Per tant, ens sembla que hi ha una reticència per
part del Govern a acceptar la votació que es va
produir l’any passat en motiu del pressupost, que a
més pel que ens consta, la majoria de comuns tenen
la previsió pressupostària o bé compten amb aquests
diners legítimament, perquè hi ha una llei que avala
que puguin fer aquesta previsió igual que cada un a
casa seva o a la seva empresa fa les seves previsions
doncs, els comuns tenen aquesta previsió de rebre
aquests diners i sincerament no entenem les
dilacions i les tàctiques d’allargament per part del
Govern en complir amb un compromís que no és res
més que donar compliment a una votació feta al
Consell General.

El Sr. Jordi Cinca:
Gràcies Sr. síndic.
El Govern té previst dur a terme aquesta
transferència i, per tant, deixar liquidada la
transferència als comuns de l’exercici 2017 en el
transcurs d’aquest exercici 2018 tal com li vaig
anunciar en el Debat del pressupost a través de la
presentació d’un crèdit extraordinari.
La presentació del crèdit extraordinari i la
quantificació dels diners necessaris per liquidar
aquesta transferència es determinarà un cop el
Consell General hagi aprovat la liquidació dels
comptes del 2016, entenc també en els propers
mesos.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Per la dúplica, Sr. ministre.

Per la rèplica, Sr. conseller.

El Sr. Jordi Cinca:

El Sr. Pere López:

Gràcies Sr. síndic.

Sí, gràcies Sr. síndic.

Li torno a dir Sr. López, no estem redefinint cap
calendari. En el debat del pressupost del 2018 ja li
vaig anunciar com ho faríem i li vaig dir exactament

Bé, potser ens equivoquem però som bastants els que
tenim la sensació que el Govern no ha acabat
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el mateix que li estic dient avui. Per tant, no estem
redefinint cap calendari.

Fou registrada amb el número 526 i s’ha publicat en
el Butlletí número 32/2018, del 23 d’abril.

I d’altra banda, no estem reinterpretant les lleis. De
fet, el mecanisme que utilitzarem ja s’ha utilitzat en
aquesta Cambra en altres ocasions en què s’han
donat circumstàncies que ho han propiciat i no pas
per quantitats petites, és a dir, no per acabar
d’ajustar al cèntim una transferència. Hi ha algun
precedent de lleis de crèdit extraordinari per més de
5 milions d’euros per ajustar i per acabar de liquidar
les transferències de dos anys anteriors. És el
mecanisme que preveu la llei i per tant no estem fent
res que no es pogués fer.

Exposa la pregunta el Sr. Víctor Naudi. Teniu la
paraula.
El Sr. Víctor Naudi:
Gràcies Sr. síndic.
Tot just fa un any i durant un període de cinc mesos
aproximadament, el Govern associava les formacions
polítiques amb representació al Consell General, al
treball pràcticament enllestit que havien elaborat el
Govern i els comuns en la redacció dels projectes de
llei de modificació de la Llei qualificada de
transferències als comuns i de la Llei de modificació
de la Llei qualificada de delimitació de competències
dels comuns, per tal d’assolir un cert consens entre
totes les parts.

Lluny de la seva interpretació el Govern, com no pot
ser d’una altra manera, accepta perfectament les
lleis, la seva aplicació i el resultat de les votacions
que es poden efectuar en aquesta Cambra. Tant és
així que nosaltres mateixos ens hem adreçat als
comuns per anunciar-los-hi que faríem aquestes
transferències en el transcurs d’aquest any i per tant,
ells evidentment han fet les seves previsions sabent
que cobraran aquestes quantitats i fins i tot se’ls hi
ha fet una projecció gairebé anticipant la quantitat
que cobrarà cada comú.

Tenint en compte la Sentència del Tribunal
Constitucional del 14 de març del 2018 que va
declarar la inconstitucionalitat de la Llei qualificada
de transferències, i constatant que el Govern ha
aprovat una modificació parcial de la Llei en
conseqüència, i que l’ha entrat a tràmit parlamentari
sota la qualificació del Projecte de llei qualificada de
modificació de la Llei 18/2017, del 20 d’octubre,
qualificada de transferències als comuns, es pregunta
al Govern: per quins motius el Govern no ha
convocat el conjunt de les formacions polítiques amb
representació al Consell General, juntament amb els
comuns i el Govern, prèviament a l’aprovació de les
modificacions adoptades, tal com es va fer fa un any?

Per tant, estem complint estrictament allò que
preveu la llei. Altra cosa és que compartim, o no,
l’orientació del vot que per exemple el seu grup
parlamentari va fer i en aquell moment ja ho vam
debatre i vam explicar perquè creiem que l’acord al
que s’havia arribat entre comuns i Govern era un
bon acord, un bon acord tant pels comuns com pel
Govern i per tant ja vam discrepar quant al fons
d’aquella votació en aquell moment. Un cop feta la
votació, com no pot ser d’una altra manera, el
Govern complirà estrictament amb allò que preveu
la llei.

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

Gràcies Sr. síndic.

Pel Govern, té la paraula el Sr. cap de Govern.

El Sr. síndic general:

El Sr. cap de Govern:

Gràcies.

Moltes gràcies Sr. síndic.

Per les repreguntes.

És veritat Sr. conseller que el Govern no ha seguit
exactament el mateix procediment que va seguir fa
un any perquè no estem davant d’una reforma
global, vostè ho diu, és una reforma parcial de la Llei
de transferències, és una modificació puntual per
adequar el nou model de transferències a la
Constitució.

Sr. conseller, no hi ha repreguntes...
Doncs, passaríem a la tercera de les preguntes.

3- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi
Zamora, conseller general del Grup
Parlamentari Mixt, per escrit de data 20
d’abril del 2018, relativa al procés emprat per
tal de modificar la Llei 18/2017, del 20
d’octubre, qualificada de transferències als
comuns.

I el Govern, per ser clar, ha convocat a aquelles
persones que estaven d’acord amb el model global
que van consensuar l’any passat. M’explicaré.
Durant la primera meitat del 2017 el Govern va
consensuar amb els comuns i amb el conjunt de les
formacions polítiques representades al Consell
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General una reforma en profunditat de la Llei de
competències dels comuns i una nova Llei de
transferències als comuns.
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fer perquè tenien dubtes sobre la constitucionalitat
de les dues lleis. Avui aquests dubtes estan esvaïts. la
Llei de competències és plenament constitucional i
la Llei de transferències té un punt
d’inconstitucionalitat que cal corregir. Un punt que
no fa variar tot el model, sinó que és una modificació
puntual que no canvia en res la seva filosofia que
vostè li va donar suport, Sr. Gallardo.

Durant aquell procés, vostè se’n recordarà, la gran
majoria dels comuns van fer constatar la reforma que
també va comptar amb el suport dels grups
parlamentaris Demòcrata i Liberal que en aquell
moment era el grup més nombrós de l’oposició.

Per tant, Sr. Naudi, el Govern ha convocat aquells
que van donar suport a la reforma o a aquells que
se’n van desmarcar únicament per dubtes sobre la
seva constitucionalitat que ara han quedat esvaïts.
Perquè aquest Projecte de llei de reforma que
acabem d’entrar a tràmit parlamentari no s’aparta,
ho deia abans de la filosofia que va inspirar la Llei
que el Consell General va aprovar la tardor passada.

Els consellers del Partit Socialdemòcrata van dir
clarament, cal dir-ho, que no estaven d’acord amb el
model, que ells volien un model de transferències en
què la població tingués més pes, així qualificat, un
model que podríem qualificar de més centralista per
dir-ho així.
I vostè Sr. Naudi, en representació de
Socialdemocràcia i Progrés també va dir que no
estava d’acord amb el model tot i que no em va
quedar gaire clar el perquè -i ho dic passant. Entenc
que SDP des de la seva creació ha apostat per una
Andorra més centralista, que el Govern i
Demòcrates per Andorra no compartim però tampoc
he sabut veure en cap de les seves aportacions, i se
les ha llegit amb deteniment i així està a les actes en
les negociacions de l’any passat, quin model
alternatiu vostè va proposar, -no l’he sabut potser
amb aquest intercanvi el podrem saber avui.

El Sr. López ho va entendre des del primer moment,
i vostè també ho hauria d’entendre, i a demés hi
haurà un debat segurament amb models alternatius,
Sr. Pere López, que això sí que em sembla
constructiu, podem estar o no d’acord, però això és
la democràcia.
El Sr. síndic general:
Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

Abans d’entrar la modificació de la Llei de
transferències que està actualment a tràmit, el
Govern va convocar els comuns perquè la majoria
dels cònsols havien donat suport al model global que
aquesta Cambra va aprovar la tardor passada.

El Sr. cap de Govern:
Estic acabant Sr. síndic.
No és una qüestió de tractar diferent uns consellers
dels altres, és una qüestió d’anar per feina, -si se’m
permet-, i de consensuar aquella petita modificació
amb aquells que estàvem d’acord amb la filosofia
general de la reforma, -estic acabant. Per això n’he
parlat amb els cònsols i per això n’he parlat també
amb el Grup Demòcrata, amb el Grup Liberal, que
suposo, gairebé per coherència, -n’hauria d’estar
segur, però no se sap mai-, que ara no tindrà cap
inconvenient en votar aquesta Llei un cop esvaïts els
dubtes d’inconstitucionalitat. I n’he parlat també
amb els conselles d’Unió Laurediana i Ciutadans
Compromesos, i evidentment, també n’he parlat
perquè ens va donar suport i li agraeixo, a la
consellera Sílvia Bonet.

Vam convocar també el Grup Parlamentari
Demòcrata, faltaria més, perquè els seus consellers
també van donar suport a la reforma.
Vam explicar també el Projecte de llei als consellers
d’Unió Laurediana i m’atreveixo a dir, de Ciutadans
Compromesos, avui adscrits al Grup Mixt, perquè el
Sr. Pintat, fent honor, i ja li he agraït públicament
moltes vegades, a la seva paraula, va donar suport a
la modificació. I sempre va dir que veia bé el nou
model si els cònsols en el seu conjunt ho veien bé,
que també és el cas avui dia.
I també vaig convocar els consellers liberals, Sr.
Gallardo vostè se’n deu recordar, perquè ells a la
primavera del 2017, també van donar suport a la
reforma. Aniré més enllà. De fet, el Sr. Gallardo,
però també el Sr. Pintat, però el Sr. Gallardo també,
va tenir un paper d’impuls a l’hora de tancar el
consens de les dues lleis, la qual cosa li vaig agrair.

Moltes gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Per la rèplica, Sr. conseller.

Ara bé, arran dels informes i contra informes
apareguts al final de l’estiu, els consellers que avui ja
fan part del Grup Liberal es van desmarcar del
consens. Entenc, no faig cap polèmica, que ho van

(El Sr. síndic general deixa la sala)
El Sr. Víctor Naudi:
Sí, gràcies Sr. síndic.
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Bé, doncs, pràcticament al final de la seva
intervenció el cap de Govern al final ha resumit
d’alguna forma dient la seva actitud que ha anat per
feina. Bé, El que voldria recordar, doncs, és el
plantejament que va escollir fa un any, assentant en
una taula de negociació juntament els cònsols, el
Govern i els representants de les forces
parlamentàries. Doncs, tot i que aquesta fase final de
la negociació ja estava enllestida, i els cònsols ja
tenien els posicionaments tancats, cal reconèixer que
com a mínim, en aquell moment, Sr. cap de Govern,
doncs, va tenir la deferència d’associar els
responsables de les diferents forces parlamentàries
representades al Consell General, per si més no
mantenir una qüestió de forma.

Diari Oficial del Consell General

pràctic, hi haurà aquí un debat. Un debat que no
anirà més lluny ni hi haurà cap novetat que no
sapiguem des del punt de vista que va haver-hi
temps i molt temps i moltes reunions, perquè tothom
pogués plantejar els seus posicionaments sobre la Llei
de transferències i també la llei de competències.
Moment hi haurà de parlar, pensi Sr. conseller que
no he volgut de cap de les maneres com a cap de
Govern ni en nom del Govern d’Andorra, fer cap
menyspreu al Consell General. Però és que els seus
posicionaments vostè els va expressar, i permeti’m
que digui que no em van quedar massa clars, però
tindrem l’oportunitat, segurament aquí, perquè ja
s’ha parlat tant de tot amb aquesta Llei i simplement
és un canvi de filosofia... no, és un canvi puntual per
adequar-se a una sentència del Tribunal
Constitucional, guardant la mateixa filosofia.

Ara un exercici per tal de minimitzar la plantofada
del Tribunal Constitucional, se salta directament les
formes i presenta una modificació de la Llei per tal
que aquells aspectes posats en qüestió s’adaptin a la
Constitució, sense ni tan sols convocar el conjunt
dels actors que vàrem participar a les taules de debat
i explicar la seva proposta. Què hauria costat com a
mínim reunir aquella taula simplement per explicar
com pensava el Govern adequar el text? Què hauria
costat aprofitar la modificació de la Llei per escoltar
i, si fos el cas, recollir suggeriments de millora? Les
presses per aconseguir allò que realment volia i que
finalment ja té, li han fet deixar de banda el sentit
d’Estat.

Per tant, mantinc que no hi ha hagut menyspreu al
Consell General, i això sí, hi haurà un debat que a
mi em semblarà molt interessant si hi ha
plantejaments alternatius, que hi poden ser, i que per
exemple el Sr. Pere López ens farà una plaer de
poder-los exposar properament i, verdaderament,
nosaltres el que sí que farem és honorar el
compromís que vam contraure en aquell moment
també liberals d’Andorra...
La Sra. subsíndica general

Gràcies Sra. subsíndica.

Hauríeu d’anar acabant, Sr. cap de Govern

La Sra. subsíndica general:

El Sr. cap de Govern:

Gràcies Sr. conseller.

... el consens suficientment ampli amb Demòcrates
per Andorra, i evidentment, amb la Sra. Sílvia Eloïsa
Bonet.

Per la dúplica, Sr. cap de Govern.

Sí, moltes gràcies Sra. subsíndica.

A partir d’aquí ja veurem si aquell consens s’honora
o no s’honora, esvaïts tots els dubtes perquè la
modificació, ho ha dit vostè, és puntual.

Ja sé que tinc molt poc temps.

Moltes gràcies.

Això de plantofades és d’altres èpoques. Però bé, jo
cap classe de plantofada, ni de Constitucional ni tal.

La Sra. subsíndica general:

El Sr. cap de Govern:

D’una, sé que molesta en alguns sectors d’Andorra
que la Llei de competències, que era una llei d’un
gran calat hagi passat.

Moltes gràcies.

Parlant de la Llei de transferències, evidentment, ho
hauria pogut fer Sr. Víctor Naudi, però és que en
vam fer moltíssimes de reunions, i els debats al si de
la tripartida, on vostè també hi era representat, tot el
Consell General, els comuns i, evidentment, el
Govern d’Andorra, es va discutir tot. Es va discutir
tot!

El Sr. Víctor Naudi:

Per les repreguntes, Sr. Víctor Naudi.

Sí, gràcies Sra. subsíndica.
Bé, doncs, començaré també contestant una mica el
que deia en la seva primera intervenció el Sr. cap de
Govern. Doncs, deia que no entenia ben bé en
aquells moments de discussió, en aquelles taules, el
meu plantejament.

Jo ja li he explicat, que no per donar per feina, que
potser és una paraula poc adequada, però un criteri
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Bé, el meu plantejament, si vostè recorda, li vaig
suggerir al principi, doncs, que potser ens havíem de
plantejar de posar sobre la taula de fer un
replantejament general del sistema, fins i tot que
això podia implicar una modificació de la
Constitució. A veure, en aquell moment vostè va dir
que les reunions o el fruit de les reunions ja estava
molt avançat i que aquesta qüestió no es podia no
plantejar.
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Miri, jo podria simplement dir que podia tornar a
llegir la meva explicació de la primera pregunta,
perquè em sembla que li he contestat.
Però aniré una mica més enllà. Miri, no és una falta
de respecte ni a vostè ni a ningú. Vostè sí que ho va
dir, per això dic que vostè no té un model alternatiu
perquè en definitiva va fer una mena d’exposició de
generalitats i va arribar a dir, això és veritat, que
s’hauria de canviar la Constitució i que s’hauria de
fer una reforma molt més àmplia que tampoc va
poder definir. Per tant, si ens hem de tornar a
assentar, veig que els demés consellers no tenen cap
problema que s’ha fet de forma procedent, amb el
respecte al Consell General i l’únic que sembla que li
ha molestat és a vostè, si ens hem d’assentar per
escoltar-lo a vostè, que sempre és un plaer, dir que
s’ha de canviar la Constitució, que s’ha de fer una
reforma molt més àmplia i, en definitiva, fer tot de
reunions perquè finalment ens expliqui quan hi ha
un consens establert amb d’altres forces polítiques i
amb algunes no. Però jo vull pensar que és suficient
perquè pugui passar aquesta votació, doble votació al
si del Consell General per fer passar la Llei de
transferències, jo he explicat quin era el mecanisme
que ha emprat. I em sembla que aquest mecanisme
està lluny de menysprear ni a vostè ni a cap dels 27
altres consellers...

Bé, és el seu punt de vista.
Parlava que el meu model era més centralista. No
crec que sigui més centralista. Defenso el principi
d’autonomia dels comuns, i en tot cas, entenia que el
treball que s’havia de portar a terme, les
transferències finalment havien de ser el resultat
d’un treball de modificació i de replantejament de les
competències en la seva globalitat.
I fins i tot, més tard, en el moment de presentar les
esmenes, el meu model plantejava, doncs, en lloc de
limitar el que realment la seva reforma ha acabat
fent, que és l’única finalitat que aquesta Llei de
transferències s’acabaria amb un sol article, és
l’article 4, segons el seu model. Doncs, el meu model
plantejava un...
El Sr. síndic general:
Hauríeu de posar la pregunta, si us plau.

El Sr. síndic general:

El Sr. Víctor Naudi:

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

Vaig acabant Sr. síndic.

El Sr. cap de Govern:

... el model de transferències basat sobre el 15% del
càlcul de les partides d’ingressos corrents del
Govern.

...generals.
Moltes gràcies Sr. síndic.

Bé, en tot cas li vaig a fer la pregunta, en tot cas, el
motiu de la meva pregunta en aquesta sessió era la
qüestió de les formes. Vostè en aquest cas, doncs, ha
anat directe al gra, com diu. I per tant, doncs,
tornaré a incidir en quins han estat els motius
exactes o més precisos del perquè no ha convocat de
nou aquesta taula amb presència de tots els cònsols i
dels consellers que van participar en aquelles
trobades?

El Sr. síndic general:
Alguna altra repregunta...
Sr. conseller.
El Sr. Víctor Naudi:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, hem de constatar, doncs, que al cap de dos
legislatures amb una d’elles amb una majoria
confortable i l’altra més que confortable, doncs,
aquelles grans reformes estructurals que havia de
portar a terme, finalment, doncs, no s’han acabat
fent i aquesta de les transferències finalment, doncs,
acaba passant per la porta petita, i acaba amb ben
poca cosa. Com li dic, acaba simplement amb
l’aplicació de l’article 4, no?

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

Bé, la meva repregunta finalment, doncs, és: l’ha
respost parcialment, però li torno a fer: si ens pot
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explicar, Sr. cap de Govern, amb quins grups
parlamentaris s’ha reunit exactament i concretament
per explicar, doncs, aquesta modificació que ha
plantejat ara?
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Acabo Sr. síndic.
Vostè entendrà que per fer una reunió, per parlar
d’això, no anem per feina, apliquem un criteri
d’utilitat i ens expressem tots plegats a l’hora de
votar o no la Llei de transferències amb els diferents
posicionaments, i espero que aleshores més que fer
generalitats, que les fa i les fa molt bé, pugui detallar
una mica quina és la seva reforma constitucional i
després de la reforma constitucional, quina Llei de
transferències defensa.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Bé, jo crec que aquesta ha estat una pregunta ja
resposta, però li donaré la paraula al Sr. cap de
Govern per si vol tornar a dir alguna cosa.

Moltes gràcies.
El Sr. síndic general:

El Sr. cap de Govern:

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

Alguna altra repregunta...

Perquè vostè ha estat atent i sí que li he contestat,
però si vol li torno a dir. No m’he vist amb el Partit
Socialdemòcrata, vam tenir una conversa perquè
sabem tant ell com jo que tenim models diferents,
perquè ell els va exposar de forma molt clara. M’he
vist amb totes les altres forces polítiques perquè
compto amb el seu suport. Ja veurem si això serà
veritat o no al si de la votació. I vaig parlar amb
vostè per telèfon perquè vostè també em fa una mica
la pregunta i em fa la contesta, perquè no és qüestió
d’assentar-nos per ara canviar la Constitució per fer
la Llei de transferències.

Sr. conseller.
El Sr. Víctor Naudi:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, doncs, miri, Sr. cap de Govern, a mi no em
molesta que passi aquesta Llei. El que em molesta
realment és que aquesta Llei o el que no
comparteixo és que aquesta Llei finalment acaba
sent una involució en relació al que hi havia. I per
tant, ha deixat passar, Sr. cap de Govern, una gran
ocasió per afrontar els reptes de futur pels propers
anys i, doncs, reforçar el principi d’autogovern dels
comuns i cosa que no és el cas.

I a vostè el que li molesta és que, el Consell General
voti en el seu moment, que s’hagi pogut passar una
llei tan important com la Llei de competències que
és d’un calat molt important i de molta força
política, i que en un futur vull pensar que també
passarem la Llei de transferències.

En tot cas la meva última repregunta, doncs, si ens
pot explicar Sr. cap de Govern, si tots els comuns o
tots els cònsols veuen bé aquestes modificacions
finals?

No la fem passar per la porta petita, Sr. Víctor
Naudi. El que passa és que en el seu partit és que tot
el que vingui del Govern amb reformes de calat, no
passarem ni el vestidor ni la porta, no passarem mai
res. Perquè si l’hem d’esperar, perquè ja el veig a
venir, perquè vostè, que és un gran
constitucionalista, cada vegada que hi ha una
possibilitat d’endegar aquest discurs que el veurem a
les eleccions d’un canvi...

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Crec que estem fora de l’àmbit de la pregunta, però
Sr. cap de Govern si voleu contestar.
El Sr. cap de Govern:
Sí, sí Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Miri aquesta Llei es va votar, la modificació de la
Llei de competències i en aquest cas també la Llei de
transferències, el Parlament andorrà ha tardat 25
anys a fer una modificació o tardar 25 anys quan la
Llei deia que al cap de 4 anys s’havien de fer
revisions.

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.
El Sr. cap de Govern:
...a la Constitució, ho farà.

Això també recordem-ho, perquè si oportunitats n’hi
ha hagut, n’hi ha hagut per tots els colors polítics, i
en tot cas nosaltres em sembla que hem reeixit una
bona Llei de competències i reeixirem una bona Llei
de transferències amb consens sobre els comuns.

I suposo que avui li han donat la instrucció, des d’un
punt de vista del partit, de dir que allò de les
transferències tenia molt més calat i que s’havia de
canviar la Constitució. Però nosaltres no compartim.
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A la seva pregunta, els comuns de les valls
d’Andorra estan majoritàriament a favor. Miri la
cònsol d’Andorra la Vella, perquè després no em faci
una altra pregunta, li hauria agradat segurament que
pesés més la població. però ja ho va dir, accepto el
que vam pactar amb els cònsols. Els altres cònsols
estan tots d’acord. I el cònsol de Sant Julià l’únic que
va dir que quedi clar, és que a ell li hauria agradat
que no pesés tant un criteri que són les
pernoctacions.

Sessió ordinària del dia 3 de maig del 2018

tardor, i que en breu s’aprovarien un seguit de
mesures, es demana al Govern:
En quin estat es troben les accions previstes pel
Govern per tal de pal·liar la problemàtica de
l’escassetat dels habitatges de lloguer i la tendència a
l’alça desorbitada dels preus del mercat? I quines són
aquestes accions?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

I ja està, i la qüestió està així. Per tant, hi ha un gran
consens al tomb dels cònsols, i no vull pensar que
això li sàpiga greu. Però li sàpiga greu o no, aquest
consens sí hi és.

Gràcies.
Pel Govern, té la paraula el ministre, Sr. Xavier
Espot.

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

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

Tal com li vaig anunciar el passat mes de març, Sr.
Naudi, ja disposem del resultat dels treballs de la
comissió ad hoc que es va crear per trobar mesures
per pal·liar la manca d’habitatges de lloguer i la
consegüent alça dels preus, i les mesures que han
proposat ja s’han discutit i consensuat amb els
comuns.

Alguna altra repregunta...
Bé, si no hi ha més repreguntes, passem a la quarta
pregunta presentada.

4- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi
Zamora, conseller general del Grup
Parlamentari Mixt, per escrit de data 20
d’abril del 2018, relativa al seguiment de les
mesures
anunciades
per
pal·liar
la
problemàtica de l’escassetat dels habitatges de
lloguer i la tendència a l’alça desorbitada dels
preus del mercat.

A partir d’aquí, en el darrer mes, és a dir des de la
darrera pregunta que em va formular, hem estat
treballant en l’elaboració del projecte de llei que
recollirà totes aquestes mesures i en la memòria
justificativa i econòmica corresponent. De fet, ja
tenim enllestides totes les modificacions de la Llei
d’arrendaments de finques urbanes i de la Llei
general d’ordenació del territori i urbanisme, i
queden pendents d’acabar de tancar les mesures que
comporten la modificació de lleis tributàries, no
només per la seva complexitat tècnica, sinó sobretot
perquè cal acabar de dirimir quines mesures afecten
les competències tributàries comunals i quines
afecten les del Govern. En qualsevol cas, però,
tindrem el projecte de llei enllestit i podrà ser
aprovat pel Govern en un termini màxim de quinze
dies.

Fou registrada amb el número 527 i s’ha publicat en
el Butlletí número 32/2018, del 23 d’abril.
Exposa la pregunta el Sr. Víctor Naudi.
Teniu la paraula.
El Sr. Víctor Naudi:
Gràcies Sr. síndic.

Pel que fa a les accions concretes a què fa referència,
entenc que ja les he detallat abastament tant en el
debat del pressupost com en la resposta a l’anterior
pregunta que em va formular en aquesta Cambra i,
per tant, a hores d’ara no les reiteraré. No obstant
això, òbviament quedo a la seva disposició per
parlar-ne amb més detall amb posterioritat, si vostè
m’ho pregunta.

El 15 de març, en la sessió de Consell General
destinada a la formulació de preguntes al Govern
amb resposta oral, el Govern confirmava el seu
compromís per tal de seguir treballant en el si d’una
comissió interministerial ad hoc, per pal·liar els
problemes derivats de la manca d’habitatges de
lloguer i la sobtada puja dels preus de mercat dels
mateixos.

Gràcies senyor síndic.

Havent pogut constatar en aquella sessió de Consell
General que algunes de les propostes del Govern
s’allunyaven de les propostes anunciades la passada

El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.
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Per la rèplica, Sr. conseller.
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també ha d’entendre que si volem aprovar mesures
que es contindran en aquest projecte de llei que
siguin reals i efectives i per tant, no mesures
merament cosmètiques, cal incidir en qüestions
complexes i que a vegades tampoc no són del tot
pacífiques. Per exemple la qüestió de la taxa sobre els
pisos buits. I per tant, des d’aquest punt de vista els
equips tècnics estan treballant de valent, però
evidentment requereix el seu temps, requereix un
anàlisi en profunditat de determinades disposicions
especialment tributàries i urbanístiques, i per tant
doncs em consta que hi estan treballant i que en
breu aquests treballs hauran finalitzat i per tant,
podrem aprovar aquest projecte de llei i entrar-lo a
tràmit parlamentari acte seguit.

El Sr. Víctor Naudi:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, ara ens acaba d’il·lustrar el Sr. ministre, doncs,
que tenen un projecte de llei a punt. Bé, curiosament
han estat pràcticament un mes sense sentir parlar
d’aquesta qüestió, una qüestió que era molt
important de presa de mesures urgents, d’alguna
forma. Govern s’havia compromès.
Bé, doncs, esperarem a veure aquest projecte de llei,
però és clar, en tot cas constatar que és clar, el temps
va passant, això havia de ser una prioritat, Jo entenc
que Govern té molta feina en aquest final de
legislatura. Però bé, jo crec que va passant el temps, i
una vegada més, cal incidir en els problemes, cal
anar al fons del problema abans que sigui més elevat.
Darrerament, doncs, ahir sortia en un mitjà que la
CEA, la confederació empresarial feia esment als
mitjans, doncs, que els empresaris vinculen la manca
de mà d’obra als preus elevats de lloguers, i que
aquests treballadors estrangers interessats a venir al
país, acaben fent-se enrere per aquest motiu.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Per les repreguntes, Sr. conseller.
El Sr. Víctor Naudi:
Sí, gracies Sr. síndic.

Aquesta és una de les realitats, però per altra banda,
doncs, cal tenir en compte que el poder adquisitiu de
les famílies no millora, l’economia no creix, amb tot
el que això comporta i acaba generant fractura
social, entre altres. Moltes famílies arrelades de fa
anys veuen un magre futur per a ells i per als seus
fills, ja que bona part del que guanyen es destina a
pagar els preus de lloguer exagerats i el seu poder
adquisitiu esdevé derisori.

Bé, doncs ara en la seva intervenció Sr. ministre
m’acaba de preocupar perquè així com deia en la
primera intervenció que pràcticament, -o almenys jo
ho he entès així-, que aquesta llei en breu ja seria
una realitat. Bé, ara m’acaba de dir que els tècnics
estan treballant de valent, això requereix el seu
temps. Li consta que hi estan treballant, vol dir que
la feina encara no està tancada. Tot això requereix
una posada en forma, després s’haurà de tramitar si
realment es tracta d’una llei òmnibus, i evidentment
això són mesos fins que es plasmi. I el resultat de les
lleis doncs, l’efectivitat dels mateixos encara triga
molts més mesos. Per tant doncs, jo crec que amb
aquesta problemàtica abastament se n’ha parlat i la
realitat del carrer ens porta a dir que les mesures han
de ser urgents.

Bé, doncs esperem a veure aquest seguit de mesures
però clar si és un projecte de llei, tot això requereix
un cert temps i doncs l’aplicació immediata es veurà
al cap d’un temps. Espero doncs que en la dúplica el
ministre ens pugui explicar una mica millor del què
va.
Gràcies Sr. síndic.

Per tant, la meva repregunta va en el sentit de dir,
de demanar-li quan pensa vostè que aquesta llei
òmnibus o el conjunt de mesures estarà en disposició
de ser aplicada?

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Per la dúplica, Sr. ministre.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Xavier Espot:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

Només confirmar al conseller Naudi que
evidentment doncs aquesta llei òmnibus, aquesta llei
de mesures urgents per pal·liar la problemàtica de
l’escassedat d’habitatges de lloguer i la tendència a
l’alça dels preus, segueix sent una prioritat absoluta
del Govern. Així ho hem dit i així ho reiterem, però

Sr. ministre.
El Sr. Xavier Espot:
He dit en les meves dos intervencions, he dit
exactament el mateix. He dit que els equips tècnics
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hi estan treballant de valent, però també he dit que
en un termini màxim de 15 dies aquest projecte de
llei ha de ser aprovat pel Govern i posteriorment
entrat a tràmit parlamentari. També li he dit que
aquest projecte de llei de mesures urgents és un
còctel de mesures per dir-ho d’alguna manera.

Sessió ordinària del dia 3 de maig del 2018

D’una banda doncs, la possibilitat de poder
fraccionar fins a 10 anys el pagament de la cessió
econòmica en sòl urbà consolidat en cas que es
construeixi un edifici destinat a habitatges de
lloguer, i també fer extensiu aquest fraccionament a
l’impost comunal sobre la construcció. Crear o fer
extensiva una figura impositiva ja existent als
habitatges d’ús turístic, que sigui com a mínim
equivalent a l’import de l’impost sobre els
rendiments arrendataris. Alleugerir les exigències
normatives per rehabilitar edificis ja existents que
s’acabin destinant al lloguer. Per exemple, hi ha
determinats requeriments que es poden obviar o
temperar, com per exemple la necessitat de tenir
places de garatge o la necessitat de tenir un ascensor,
etc., etc. Establir una taxa per gravar els pisos buits.
Rebaixar l’ITP o l’IGI si es compra un habitatge
destinat a lloguer residencial i després tot un seguit
de modificacions de les diverses disposicions de la llei
d’arrendaments de finques urbanes per establir
alguns mecanismes especialment en el lloguer de
locals comercials que siguin de caràcter més
flexibilitzador, i en canvi en l’arrendament
d’habitatges, doncs potser introduir tota una sèrie de
mesures més protectores.

D’una banda, modifica la llei d’arrendaments de
finques urbanes en diverses de les seves disposicions.
Aquestes modificacions ja estan tancades. També
modifica un parell de disposicions de la llei general
d’ordenació del territori i urbanisme. També estan
tancades. I queda pendent la modificació de les lleis
tributàries. Particularment la llei de finances
comunals i les lleis de diversos impostos concrets,
ITP, IGI, etc., etc.
Per tant, des d’aquest punt de vista només queda
aquest serrell, s’hi està treballant. Ja hi ha un primer
esborrany, però s’han d’acabar de polir, s’han
d’acabar d’analitzar les implicacions competencials,
et., etc.
Per tant doncs, li repeteixo, d’aquí 15 dies en
principi si tot va bé, aquest projecte de llei estarà
aprovat pel Govern i després evidentment a partir
d’aquí en el moment en què podran ser aplicades
dependrà també d’aquesta Cambra. Perquè un cop
doncs que el Govern entra a tràmit parlamentari un
projecte de llei, en certa forma en perd el control i a
partir d’aquí correspondrà a vostès consellers
analitzar-lo i eventualment aprovar-lo.

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

Gràcies Sr. síndic.

Sr. conseller.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

El Sr. Víctor Naudi:

Alguna altra repregunta, Sr. conseller...

Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, segurament tindrem ocasió de parlar d’aquestes
mesures més tranquil·lament. Segurament doncs
algunes d’elles ja les podem compartir, però n’hi ha
d’altres que entenc que fins i tot `poden tenir algun
efecte pervers com la taxa de pisos buits per
exemple, doncs que la incidència sobre la qüestió de
manca d’habitatge segurament és degut entre altres
coses a un problema d’oferta i de demanda, i a
vegades certes mesures poden tenir efectes
contraproduents. En tot cas, tindrem ocasió de
parlar-ne més endavant.

El Sr. Víctor Naudi:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Ens pot detallar una mica més Sr. ministre amb què
consisteixen les mesures, no totes però aquestes
modificacions, en particular de la llei d’ordenament
del territori i la de finances comunals més
concretament, si us plau?
Gràcies.
El Sr. síndic general:

La pregunta: dins d’aquestes mesures s’ha plantejat
el Govern la possibilitat de donar facilitats o trobar
un mecanisme per afavorir la construcció
d’apartaments socials?

Gràcies.
Sr. ministre.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Xavier Espot:
Bé, de fet en vam parlar al mes de març però no tinc
cap inconvenient en tornar-ho a posar sobre la taula.
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El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Sr. ministre.

Alguna altra repregunta...

El Sr. Xavier Espot:

Bé, si no hi ha més repreguntes, passem a la
cinquena pregunta presentada.

Gràcies Sr. síndic.

5- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Gerard Alís Eroles,
conseller general del Grup Parlamentari Mixt,
per escrit de data 20 d’abril del 2018, relativa
a l’entrada a tràmit del Projecte de llei de la
funció pública.

Bé, com vostè diu ja vindrà l’ocasió de discutir i de
parlar de les mesures concretes. Jo del que prenc
nota del fet, és que davant de l’acusació no tant seva
sinó potser de part d’alguns altres grups
parlamentaris segons la qual doncs aquest Govern no
feia res per la problemàtica existent i era incapaç de
ser imaginatiu quan a les mesures, doncs ha pogut
veure que ja li n’he detallat unes quantes.

Fou registrada amb el número 528 i s’ha publicat en
el Butlletí número 32/2018 del 23 d’abril.

Després en fase de tramitació parlamentària doncs
també tindrem ocasió de saber si aquesta imaginació
es pot completar amb la dels diferents grups
parlamentaris de l’oposició.

Exposa la pregunta el Sr. Gerard Alís.
El Sr. Gerard Alís:

En qualsevol cas, una de les mesures i de fet li
agraeixo que me l’hagi recordat perquè no l’he dit
abans, una de les mesures evidentment també i
aquesta mesura no s’ha d’integrar en aquest projecte
de llei sinó que no cal una modificació legislativa, és
anant ampliant també el nostre parc d’habitatges
socials. I des d’aquest punt de vista i sense voler
anticipar esdeveniments, en les properes setmanes jo
crec que podrem anunciar una bona notícia en
aquest sentit a través d’un conveni que signarem
amb una fundació privada que està disposada a fer
un esforç important, un esforç de país i destinar una
sèrie d’habitatges per persones en situació de
precarietat particularment no només, també
persones grans que necessiten habitatges tutelats o
joves persones amb discapacitat. I evidentment
doncs, a banda d’aquest conveni també hi hem estat
treballant amb els comuns perquè ens vagin cedint
habitatges, això ho hem fet. Per exemple el Comú
d’Ordino ens va cedir un habitatge i també
evidentment...

Gràcies Sr. síndic.
El Projecte de llei de la funció pública va ser admès a
tràmit el 19 d’abril del 2018. Consultat el mateix, no
consta que s’hagin adjuntat tots els informes
preceptius.
Vist això, es demana:
El Govern ha entrat a tràmit el Projecte de llei de la
funció pública amb els informes preceptius? Si no és
el cas, per quins motius?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Pel Govern, té la paraula la ministra, Sra. Eva
Descarrega.
La Sra. Eva Descarrega:
Gràcies Sr. síndic.
El Govern va entrar a tràmit al Consell General el
Projecte de llei de la funció pública el proppassat 12
d’abril acompanyat de l’informe de la Comissió
Consultiva de la funció pública, elaborat d’acord
amb el que disposa l’article 12 de la Llei de la funció
pública del 15 de desembre del 2000 i el Reglament
d’organització i funcionament de la Comissió
Consultiva de la funció pública del 17 de desembre
del 2003.

El Sr. síndic general:
Hauríeu d’anar acabant, si us plau.
El Sr. Xavier Espot:
...estem en contacte amb diferents associacions sense
ànim de lucre, per exemple amb Càritas i segurament
també tindrem bones notícies anunciant els propers
mesos en aquest sentit.

L’Avantprojecte de llei de la funció pública va ser
lliurat als membres de la Comissió Consultiva amb
data 2 d’octubre i l’informe va ser aprovat amb data
27 de desembre després de la celebració de 12
reunions de la Comissió Consultiva, una vegada

Gràcies Sr. síndic.
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sotmès a votació i aprovat per majoria simple dels
seus membres, d’acord amb el que preveu l’apartat
tercer de l’article 14 del Reglament d’organització i
funcionament de la Comissió Consultiva de la funció
pública del 17 de desembre del 2003.

Sessió ordinària del dia 3 de maig del 2018

Projecte de llei de la funció pública, ens sembla que
manquen diversos informes.
En particular no hi ha cap informe emès pel Consell
de Policia ni tampoc cap informe emès per la
Comissió Consultiva del personal de l’Administració
de justícia. A banda del fet, que també ha mencionat
la ministra, que com coneixen, relatiu a l’informe de
la Comissió Consultiva de la funció pública no ha
estat signat per tots els sindicats.

Una vegada aprovat l’informe per la Comissió
Consultiva aquest va ser elevat i aprovat pel Govern
en la seva sessió del 10 de gener del 2018.
Alhora, considerant les disposicions de l’article 89 de
la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de
Policia, es va lliurar el text de l’Avantprojecte de llei
de la funció pública als membres del Consell de la
Policia.

Sobre això ens responen que s’han fet les reunions
preceptives, que s’ha seguit el procediment, que
tenen actes que excusen la manca d’alguns informes.
Mirin el fet és clar, s’ha pretès tramitar un text que
afecta a tot el conjunt de la funció pública, sense
comptar de manera real amb l’opinió i aprovació del
conjunt del col·lectiu afectat. Fet plenament posat
en evidència per les conseqüències sense precedents
que l’actuació del Govern en aquest aspecte ha
tingut: la primera vaga general de funcionaris al
Principat d’Andorra.

En aquest sentit, s’ha adjuntat una acta de la reunió
extraordinària del Consell de la Policia celebrada el
24 de gener del 2018 en la qual els membres del
Consell de Policia consideren que no escau emetre
un informe de l’Avantprojecte de llei de la funció
pública tot i deixar constància que els membres
representants del Govern tenen una opinió favorable
al text de l’Avantprojecte de llei de la funció pública.

Creiem que en un tema com aquest no s’hi valen
simples actuacions per cobrir la papereta a l’hora de
tramitar la llei, calia comptar de manera decidida
amb els col·lectius de funcionaris implicats i obtenir
que tots els informes fossin emesos, si menys no per
tenir clar el posicionament d’aquells col·lectius.

Cal tenir present que el Consell de la Policia és un
òrgan de representació paritària que adopta les seves
decisions per majoria i en cas d’empat el president,
en aquest cas el ministre d’Afers Socials, Justícia i
Interior, té vot de qualitat.
Així, aquesta acta va ser aprovada pel Consell de la
Policia amb data 24 de gener del 2018 i adjuntada a
la documentació que acompanya el Projecte de llei
que va aprovat en la sessió del Consell de ministres
de l’11 d’abril del 2018.

És clar que les formes no han estat ni són les
adequades. Vull creure que no és una estratègia
voluntària per encobrir la duresa del fons de la
reforma, que entre altres preveu la desaparició de la
figura del funcionariat. Però ja tindrem ocasió de
parlar del fons.

Per tant, el Govern ha donat compliment al que
preveuen tant les disposicions de la Llei de la funció
pública del 15 de desembre del 2000 com les de la
Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de
Policia, i ha seguit el procediment habitual a l’hora
de presentar a la Comissió Consultiva i a aquests
òrgans l’Avantprojecte de llei que afecta al personal
de l’Administració general a efectes de valorar-lo i, si
escau, emetre l’informe preceptiu no vinculant
corresponent.

Crec que és una evidència que tots, funcionaris
inclosos, compartim la necessitat de reformar la
funció pública, però aquesta modificació s’havia de
fer amb diàleg i sense imposicions, mirant d’acostar
postures amb el col·lectiu afectat, actuacions que
pels fets esdevinguts i pel que ens arriba no sembla
que s’hagi efectuat, tot el contrari.
I una clara prova d’aquesta actuació desafortunada
ho és la manca dels informes preceptius que
esmentava a l’inici i que no consten a la tramitació
del projecte de llei.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Vull recordar, que l’any 2010, el govern
socialdemòcrata ja va iniciar treballs importants
encaminats a modificar la Llei de la funció pública.

Moltes gràcies.
Per la rèplica, Sr. conseller.

Al respecte es van crear taules de treball i de diàleg
on hi assitien el Govern, representants de divers
forces polítiques presents al parlament i els
representants dels funcionaris. D’allí se’n va extreure
conclusions, consensuades que havien de permetre la
modificació de la llei.

El Sr. Gerard Alís:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Com exposava en la motivació de la pregunta que els
formulo, revisada la documentació adjuntada al

Què s’ha fet d’aquells treballs?
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La Sra. Eva Descarrega:

Què ha fet el Govern de DA 7 anys després
d’aquelles conclusions?

Gràcies Sr. síndic.

Doncs deixar-les en un calaix. Menysprear la feina
feta, i imposar la seva visió del sector sense tenir en
compte el col·lectiu afectat.

Bé, pel que fa als informes preceptius que vostè ha
esmentat que no acompanyen el Projecte de llei de la
funció pública. Pel que fa a l’informe del Consell de
la Policia potser el ministre Espot podrà completar
les meves explicacions. Jo en tot cas em referiré a
l’informe de la Comissió Consultiva de la funció
pública de la justícia que també vostè ha esmentat.
També vull dir-li que en la primera versió de
l’avantprojecte de llei, sí que hi havia unes
disposicions que modificaven articles de la Llei de la
funció pública de la justícia i que van ser tramesos al
Consell Superior de la Justícia.

Posteriorment, així si, des de DA s’ha menyspreat la
convocatòria de taules de treball, fent brometes
sobre l’increment de la feina dels fusters, però en tot
cas s’evidencia que DA nega el diàleg, nega la
negociació i prefereix imposar els criteris.
Avui s’ha entrat a tràmit una nova llei de la funció
pública, on no s’hi han incorporat tots els informes
preceptius que el col·lectiu de funcionaris afectats
haurien d’haver emes, i únicament consten actes o
documents de reunions, per tal de cobrir la papereta,
com ja he dit, però sense voluntat real de respecte
als preceptes legals de consulta als funcionaris.
Preceptes que com ja els consta, el Tribunal
Constitucional ja ha tingut ocasió de recordar que
cal complir.

Jo mateixa vaig fer una primera reunió amb
funcionaris de l’Administració de justícia, i es va
acabar decidint que tenint en compte que la Llei de
la funció pública de l’Administració de justícia és del
2004 i calia probablement una revisió molt més
àmplia, es va acordar amb el Consell Superior de la
Justícia procedir a una modificació de la Llei de la
funció pública de l’Administració de justícia i
eliminar aquestes disposicions que figuraven a
l’avantprojecte de llei de la funció pública.

Tota l’actuació duta a terme pel Govern de DA al
voltant de la reforma de la funció pública, igual que
ja ho va ser en relació al tema del complement de
jubilació dels funcionaris, ens sembla molt poc
seriosa, i una manca de respecte total envers el
col·lectiu funcionarial. I és que podem afirmar que la
negociació ha estat un fracàs, i malgrat els recursos
destinats per afrontar la repetida reforma de la
funció publica, -recordem que hi ha un ministeri
específic-, no s’ha arribat a un consens majoritari
amb els funcionaris.

En aquest sentit, es va considerar que per tant, no
era necessari sotmetre aquest avantprojecte de llei de
la funció pública, que ja no conté disposicions que
modifiquen articles de la Llei de la funció pública de
la justícia, sotmetre’l a la Comissió Consultiva.
Gràcies Sr. síndic.

I ho hem de lamentar, hem de lamentar aquests fets
perquè això ens perjudica a tots, perquè Andorra
necessita un Estat fort, un Estat fort que pugui
assumir compromisos internacionals, un Estat que
pugui garantir la transparència i imparcialitat en la
gestió de la cosa pública, i per tant un Estat que
requereix una funció publica forta, motivada
formada i eficient; funció pública que amb la reforma
de DA i la manera d’efectuar-la no ens sembla que
puguem assolir.

El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.
Sr. Espot.
El Sr. Xavier Espot:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Molt breument i per respondre doncs a la
consideració del conseller Alís segons la qual no hi
ha informe del Consell de la Policia, simplement
recordar-li que el Consell de la Policia va ser
convocat en temps i forma deguts. Es va constituir la
reunió extraordinària del Consell de la Policia per
analitzar el projecte de llei o l’avantprojecte de llei
de la funció pública.

Acabo, demanant al Govern més serietat en la gestió
d’aquest afer i que es facin les actuacions escaients
per completar i incorporar al tràmit parlamentari, els
informes preceptius que creiem manquen en la
tramitació perquè entre tots puguem fer una bona
reforma de la funció pública.
Moltes gràcies Sr. síndic.

Cal recordar que el Consell de la Policia té una
composició paritària.

El Sr. síndic general:

D’una banda doncs, els representants del Cos de
Policia, formats per agents i comandaments
degudament elegits pels seus companys, i d’altra
banda, representants del Govern, tenint en compte
aquesta composició paritària, jo mateix que

Gràcies.
Per la dúplica, Sra. ministra.
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presideixo el Consell de la Policia, en cas de
discrepància, tinc vot diriment.
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Pel que fa al consell de la Policia. Bé, jo aquí tinc
l’acta, jo crec que no es diu ben bé a l’acta el que ens
ha comentat; aquí es diu que els funcionaris no
emetran l’informe fins que els membres sindicats
representants dels funcionaris de l’Administració es
mostrin conformes amb l’informe de la comissió
consultiva. per tant, el que vinc a dir és que crec que
amb això no hi ha aquest document i que per tant
s’han fet gestions per cobrir la papereta.

En el decurs d’aquesta reunió i tot i que constava
l’anàlisi o l’emissió d’un informe previ preceptiu en
relació amb l’avantprojecte de llei de la funció
pública, els representants del Cos de Policia van
manifestar que no volien elaborar aquest informe. I
així es va fer constar en l’acta corresponent, que s’ha
adjuntat al projecte de llei que s’ha entrat a tràmit
parlamentari.

Però bé, tot això va més enllà. Jo crec que aquesta
negociació ha estat un fracàs, i ha estat un fracàs
perquè no s’ha aconseguit tenir un posicionament
concret dels diferents col·lectius afectats com,
recordem fa un temps, es van tramitar les lleis dels
cossos especials i malgrat les disconformitats hi van
haver informes precisos.

Al mateix temps, els representants del Govern que
com a conseqüència del meu vot diriment, formen
majoria, van manifestar que renunciaven a elaborar
un nou informe, tenint en compte que consideraven
que l’informe elaborat per la Comissió Consultiva era
prou ampli, prou important i per tant, no estàvem en
disposició d’afegir noves consideracions que
poguessin millorar el text del Projecte de llei de la
funció pública...

Per tant, la meva repregunta és: està satisfet el
Govern amb el resultat de la negociació que s’ha dut
a terme amb els funcionaris?
Moltes gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

Gràcies.

El Sr. Xavier Espot:

Per part del Govern, té la paraula la ministra, Sra.
Eva Descarrega.

...i així es va fer constar en l’acta corresponent, que
com he dit acompanya el Projecte de llei de la funció
pública. I des del mateix punt de vista, en aquesta
acta es fa constar que tenint en compte que
renuncien de pròpiament dit a fer un informe que
valgui aquesta acta com a informe. I així tothom ho
va considerar oportú, o en tot cas la majoria del
Consell de la Policia.

La Sra. Eva Descarrega:
Gràcies Sr. síndic.
Sr. conseller, al Govern evidentment li hauria
agradat que la negociació anés d’una altra manera, el
que no ha fet el Govern és esmerçar esforços,
convocar reunions, compartir amb els sindicats i amb
la resta del personal de l’Administració perquè no
oblidem que hi ha molta gent que no està afiliada als
sindicats i que també hem de tenir en compte la seva
opinió, i que també ens l’han traslladada al
Departament de funció pública, per tant, la voluntat
de diàleg ha estat des del primer moment. Portem un
any de treball.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Per les repreguntes, Sr. conseller.
El Sr. Gerard Alís:

Insisteixo, el primer semestre amb taules de treball.
Pel que fa al treball previ que vostès havien realitzat,
jo mateixa em vaig reunir amb persones que havien
ocupat responsabilitats en aquell moment, vam
valorar els resultats de la Taula de treball, he de dir
que aquest Projecte de llei recull bastants punts
d’aquesta Taula de treball: la mobilitat, la carrera
professional, l’avaluació de l’acompliment, la
formació. Crec que en tots aquests punts tots hi
estem d’acord i eren punts que ja figuraven en
aquella Taula de treball. Per tant, no l’hem deixat al
calaix aquella Taula de treball. Hem volgut aprofitar
tota la feina que ja havia estat feta per anteriors
governs.

Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, del que acabem d’escoltar dels dos ministres que
han contestat, va una mica en el que deia.
Simplement s’han fet actuacions per cobrir la
papereta, per no fer una real negociació sobre aquest
tema.
Jo crec que la llei que regula la funció pública en
justícia, també de manera subsidiària ve completada
per la Llei de la funció pública, per tant, crec que era
important que hi hagués una opinió d’aquest
col·lectiu de funcionaris que vindrà afectada per la
Llei.
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Dit això, el resultat no ha estat el que esperàvem i
evidentment l’informe no està signat, vostè mateix
ho ha dit. Ara bé, l’informe l’únic que ha d’estar és
aprovat en majoria simple pels membres de la
Comissió consultiva, i en cas de no voler signar
l’informe hi ha d’haver un vot particular que així ho
explica l’informe de la Comissió consultiva. Per tant,
hem procedit conforme a la legalitat i al que
preveuen les disposicions de la Llei de la funció
pública.

Diari Oficial del Consell General

Ha estat un fracàs! No s’ha aconseguit obtenir un
posicionament clar dels sindicats i bé, Sr. ministre, jo
he llegit la part de l’acta potser vostè dirà que és la
que interessa, en tot cas, és el que està escrit. El que
vull dir és que no s’ha obtingut que els diferents
col·lectius poguessin emetre un informe amb les
disconformitats, o no que puguin tenir a la Llei però
en tot cas això no s’ha tingut.
I la solució a això ha estat passar la pilota al Consell
General perquè aquesta és l’opció per la que ha optat
el Govern. Passant la pilota dient: “Escolti, a través de
les esmenes ja es resoldrà i ja resoldrem les seves
preocupacions”.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

I aquí em ve la pregunta: realment passar la pilota al
Consell General és una bona solució per acontentar
al col·lectiu de funcionaris? Aquesta és una bona
manera d’actuar per treballar un text que afectarà
una gran part de la nostra població i que, com he dit,
personal essencial per garantir la fortalesa del nostre
Estat?

Gràcies.
Sr. Xavier Espot, molt breument.
El Sr. Xavier Espot:
Sí, molt breument Sr. síndic.
Simplement per dir al Sr. Alís que a mi no em
sembla de rebut llegir parcialment l’acta en aquell
punt de l’acta que a ell l’interessa. Vostè només ha
llegit la part de les manifestacions que vam fer als
representants del Cos de Policia. Jo li aconsello, i
crec que és de rebut, que llegeixi la continuïtat de
l’acta on la majoria del Consell de la Policia tenint
en compte el meu vot diriment, va dir que no
procedien a elaborar un informe i que donaven per
evacuat el tràmit com a conseqüència d’aquesta
acta. I per tant, això va convenir perfectament
també als representants del Cos de Policia, hi va
haver un clima absolutament cordial i van ser ells de
mutu propi que, si us plau, van demanar que no se’ls
obligués a emetre un informe perquè doncs estaven
en una situació que no creien que era aconsellable
emetre un informe tenint en compte el
posicionament que també havien tingut els
representants dels diferents dels sindicats en el si de
la Comissió consultiva.

Moltes gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sra. ministra...
La Sra. Eva Descarrega:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, vostè insisteix en el fracàs de la negociació,
insisteix en el fracàs del treball que s’ha dut a terme
durant més d’un any. Bé, jo crec que és un èxit que
avui tinguem al Consell General un Projecte de llei
de la funció pública; sap molt bé que la ministra que
li parla és funcionària i porta més de vint-i-un anys a
l’Administració andorrana; coneix molt bé quines
són les preocupacions, els neguits i quin és el passat i
el viscut de tots aquests funcionaris i agents de
l’Administració de caràcter eventual, i si un interès
té aquesta ministra és en millorar i en motivar a tot
el personal de l’Administració andorrana.

Per tant, li agrairia que doni una visió complerta de
la realitat, i no només parcial segons el seu interès.
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Alguna altra repregunta...

Alguna altra repregunta...

Sí, Sr. conseller.

Sr. conseller.

El Sr. Gerard Alís:

El Sr. Gerard Alís:

Sí, gràcies Sr. síndic.

Sí, gràcies Sr. síndic.

Bé, tornant al mateix igualment. Tornem a insistir.

Miri, sense entrar en consideracions personals, ja
conec el seu inici, però justament crec que vostè diu
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que és un èxit que això sigui. Es pot considerar que
és un èxit el fet de què els col·lectius de funcionaris
no hagin entès aquesta reforma que, com diu, hauria
de ser alguna bona cosa per ells i per tant no l’han
entès, i per tant, realment no és una denegació de les
funcions de Govern de no haver pogut assolit més
consensos abans de presentar aquesta Llei en una
situació tan important?

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Bé sap vostè, perquè ho hem comunicat i així ho
hem fet públic, el Govern ha treballat de manera
conjunta amb el Grup Parlamentari de DA una sèrie
d’esmenes d’acord amb les darreres reunions que
hem mantingut amb els representants dels sindicats,
aquest ha estat el compromís del Govern, i a partir
d’aquí jo crec que aquesta feina pertoca als diferents
grups parlamentaris i evidentment DA entenc que
no treballarà únicament les esmenes que hem
treballat conjuntament amb el Govern i que el
Govern té aquest compromís, sinó totes aquelles
altres que permetin sense dubte millorar el Projecte
de llei de la funció pública.

Gràcies.
No és l’àmbit de la pregunta, però Sra. ministra si vol
contestar...
La Sra. Eva Descarrega:
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sra. ministra.
La Sra. Eva Descarrega:
Gràcies Sr. síndic.
Insisteixo, la voluntat d’aquest Govern i d’aquesta
ministra ha estat cercar el màxim consens possible
amb els representants dels sindicats i escoltar també
la resta del personal de l’Administració. Així ho hem
volgut i així ho hem treballat. No hem aconseguit el
consens que cercàvem, això ho he de reconèixer,
però ens satisfà haver pogut presentar aquest
Projecte de llei de la funció pública i no tenim cap
dubte que és un projecte de millora per tot el
personal de l’Administració.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. Gerard Alís i després Sra. Judith Pallarés.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Gerard Alís:

El Sr. síndic general:

Sí, gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

Una última repregunta vinculada al tema de les
esmenes i també al tema de la manca d’informes que
deia. És a dir, si el Govern té el compromís de
treballar aquestes esmenes per millorar la Llei i per
tant acontentar funcionaris, per què aquesta feina no
s’ha fet primer, i per què el Projecte de llei no ha
entrat ja amb aquests consensos, amb aquestes
solucions que ara diuen que es faran per una mica
apostar amb els funcionaris?

Una altra repregunta...
El Sr. Gerard Alís:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé finalment deia, insisteixo, crec que el que ha fet
el Govern ara és passar la pilota al Consell General, i
els consellers amb responsabilitat farem la feina que
pertoqui.

Gràcies Sr. síndic.

Jo ja no em refereixo a les esmenes dels grups de
l’oposició, ja veurem això, però m’agradaria saber
quin serà el rol del Govern ara en relació a les
esmenes que s’ha denunciat i que en tot cas el grup
de la majoria presentarà per millorar aquest text i
intentar acostar posicions amb els funcionaris,
esmenes que han de suplir la feina que sembla ser
que el Govern no ha pogut fer.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sra. ministra.
La Sra. Eva Descarrega:
Gràcies Sr. síndic.

Per tant, m’agradaria que m’expliqués quin serà el rol
del Govern en aquesta feina?

Bé insisteixo, aquestes esmenes que hem treballat
conjuntament amb el Grup Parlamentari de DA són
fruit de les darreres reunions amb els representants
sindicals. Són qüestions que no havien estat portades
a la taula de la Comissió consultiva pels membres

Gràcies Sr. síndic.
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que la integren. Per tant, és un treball que s’ha fet a
posteriori, no en el si de la Comissió consultiva.
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Gràcies Sr. síndic.

Aleshores, ens està dient el Govern que han entrat a
tràmit una llei que no sabem quin cost tindrà per les
arques de l’Estat?

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Sra. Judith Pallarés.

Sra. ministra.

La Sra. Judith Pallarés:

La Sra. Eva Descarrega:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
Sra. consellera, jo crec que a la memòria econòmica
hi ha unes dades. El Govern ha fet uns estudis
econòmics tenint en compte la sostenibilitat
econòmica que també busca aquest Projecte de llei.

Jo voldria demanar a la ministra perquè també
considero que falta informació dins del que és la
memòria econòmica, no conté consideracions
econòmiques en relació a l’impacte del
desenvolupament de la carrera horitzontal i la
valoració de l’acompliment o el compliment de
productivitat.

Nosaltres hem fet una proposta que pot ser una
proposta de màxims, insisteixo. Es tractava de cercar
unes dades econòmiques que permetin fer sostenible
el model de funció pública que tenim actualment i,
per tant, en aquest sentit es va avançar el
percentatge d’un 25% que és el que nosaltres em
sembla que aquesta dada doncs, permet que aquest
model sigui sostenible.

Podria també dir-nos per què aquesta informació no
hi és?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.

Però insisteixo, tot això s’haurà de preveure a nivell
reglamentari.

Sra. ministra.

Gràcies Sr. síndic.

La Sra. Eva Descarrega:

El Sr. síndic general:

Sí, gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

Bé, no hi ha informació econòmica en relació a
l’avaluació de l’acompliment i els compliments tant
de carrera com de productivitat perquè això es
preveurà a nivell reglamentari. Per tant, no és la Llei
que disposarà doncs per exemple el percentatge que
aquella persona percebrà pel seu complement de
productivitat sinó que això es treballarà a nivell
reglamentari.

Sra. Judith Pallarés.
La Sra. Judith Pallarés:
El que no entenc és com poden preveure que
aquesta Llei serà sostenible si no tenen encara
aquests reglaments ni el cost que això pot suposar,
que en definitiva serà el que afectarà més al que són
els pressupostos de l’Estat.

A nivell reglamentari, insisteixo una vegada més, en
la voluntat de diàleg d’aquest Govern i de la
ministra, ja vam dir que ho treballaríem amb els
representants dels sindicats.

Per tant, no sé si amb aquesta previsió que comenta
el 25% està parlant d’una valoració, una hipòtesi
general d’un estalvi pel Govern, d’un cost...? A què
es refereix?

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Sra. Judith Pallarés.

Sra. ministra.

La Sra. Judith Pallarés:

La Sra. Eva Descarrega:

Gràcies Sr. síndic.

Sí, gràcies Sr. síndic.
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Bé, de fet el que preveu aquest Projecte de llei és un
canvi en el model retributiu, doncs un canvi
especialment pel que fa al complement d’antiguitat,
passant d’un règim de triennis a un règim de
quinquennis, i incorporar dos nous complements: un
complement de càrrega i un complement de
productivitat. Doncs bé, nosaltres hem tingut en
compte aquesta projecció econòmica tenint en
compte el canvi del complement del règim de
triennis a quinquennis incorporant aquests dos
complements, tenint en compte el que li dic. Al
reglament no està escrit però si nosaltres hem fet una
previsió amb un 25% i aquesta previsió fa que el
model sigui sostenible doncs, és el que probablement
es trobarà reflectit en el reglament del qual estem
parlant.

Sessió ordinària del dia 3 de maig del 2018

per valorar si efectivament aquest model que proposa
és sostenible, o no és sostenible.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Bé, si no hi ha més repreguntes passaríem a la
següent pregunta presentada, la pregunta sisena.

6- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals,
consellera general del Grup Parlamentari
Mixt, per escrit de data 20 d’abril del 2018,
relativa a la necessitat d’un heliport nacional
a les Tresoles.

Gràcies Sr. síndic.

Fou registrada amb el número 529 i s’ha publicat en
el Butlletí número 32/2018, del 23 d’abril.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. Gerard Alís.

Exposa la pregunta la Sra. Rosa Gili. Teniu la
paraula.

El Sr. Gerard Alís:

La Sra. Rosa Gili:

Sí, gràcies Sr. síndic.

Sí, gràcies Sr. síndic.

Una pregunta molt breu lligada amb aquest tema de
la sostenibilitat que ara estan parlant.

Segons informes de tècnics francesos que han
analitzat el terreny de Tresoles com a possible
ubicació per al futur heliport nacional és fàcil
preveure que, si bé la parcel·la podria albergar la
instal·lació, el cost de construcció seria molt elevat
per les condicions de la zona escollida.

Si un dels peus essencials d’aquesta reforma és que el
sistema sigui sostenible, no considera el Govern que
hi hauria d’haver en la documentació per trametre la
Llei un informe, com dic, més detallat i no deixar-ho
en suposicions en funció d’un futur reglament que
avalués quin cost tindrà això i quin impacte tindrà
sobre les finances públiques d’aquesta reforma?

Dit projecte, a més, ha aixecat una important
oposició per part dels veïns de les zones properes a
Tresoles que, amb lògica preocupació i no sense raó,
assenyalen que patiran importants inconvenients per
la contaminació acústica i altres que generin els
aparells, així com els riscos derivats d’un possible
accident.

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

Vist el malestar de molts ciutadans d’Escaldes
essencialment però també d’Encamp i altres
parròquies, i els importants dubtes que sorgeixen en
relació a la ubicació, a la viabilitat econòmica i a les
repercussions negatives d’aquesta infraestructura a
les Tresoles.

Sra. ministra.
La Sra. Eva Descarrega:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, jo entenc que a la memòria econòmica del
Projecte de llei disposen vostès de les dades
pertinents. Jo no tinc cap inconvenient en facilitar
més informació o més detalls sobre les dades que ja
apareixen en aquesta memòria econòmica, però
entén el Govern i entén aquesta ministra doncs que
les dades que figuren en aquesta Llei són les
necessàries per poder fer una valoració i tenir en
compte l’estudi econòmic que el Govern ha realitzat

Vist que aquesta ubicació és la tercera proposta
plantejada pel Govern de Demòcrates per Andorra,
es demana: pot explicar Govern l’interès de tenir un
heliport nacional a les Tresoles? Ens pot explicar el
Govern per què ha triat aquesta ubicació i no una
altra?
Gràcies.
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El Sr. síndic general:
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L’encaix urbanístic de l’heliport amb la resta
d’edificacions actuals i futures té un grau de
compatibilitat elevat, el qual no és gens fàcil
d’aconseguir. Malgrat la ubicació propera a les
instal·lacions de FEDA, les trajectòries eviten les
zones dels transformadors de FEDA, i això ha estat
una imposició del Govern que l’indret havia de
complir, i finalment la compleix. El fet que hi hagi
aquestes instal·lacions fa que hi pugui haver menys
zones privades afectades, i juntament amb el fet que
hi ha molts terrenys demanials que envolten l’indret,
també aïlla més la infraestructura de la resta de la
població.

Gràcies.
Pel Govern, té la paraula el ministre, Sr. Jordi
Torres.
El Sr. Jordi Torres:
Moltes gràcies Sr. síndic.
Doncs bé, les accions dutes a terme pel Govern a fi
de poder disposar d’un heliport nacional, es
remunten ja a diversos anys abans d’aquesta
legislatura i l’anterior. Ja més recentment, durant la
legislatura passada, es va buscar una solució que
finalment no va poder adoptar-se.

Així doncs, l’heliport de les Tresoles no ha sorgit del
no res, sinó més aviat el contrari, hi havia Borda
Vidal, la solana d’Andorra, la zona de la Comella,
etcètera, han estat zones prèviament estudiades que
no han acabat donant bons resultats.

Després d’aquestes experiències i tots aquests anys,
continuem pensant que Andorra es mereix una
infraestructura heli portuària de caire nacional, no
supeditada al que pugui passar amb un heliport
privat. Per aquest motiu hem continuat buscant una
solució per què el país tingui aquesta infraestructura
pública.

Ara s’ha pensat en aquesta, degut a estar fora dels
nuclis d’Escaldes i Andorra la Vella i hi ha una bona
part dels vols que ni tant sols sobrevolaran els nuclis
habitats, donat que tots els enlairaments cap el nord,
eviten aquest sobre vol vers el sud, degut a la
situació geogràfica.

Com ja he dit, la ubicació de Tresoles ha estat
conseqüència de tots aquests anys d’estudis i
documentacions encomanada pels diversos Governs,
així com les pròpies experiències que hem tingut de
primera mà els darrers anys. La zona de Tresoles
compleix diversos requisits que sempre hem dit que
buscàvem, alhora que en reuneix d’altres que també
entenem que milloren la ubicació en relació a
d’altres.

Evidentment alguns vols continuaran sobrevolant
zones habitades, ja sigui per vols interiors, o des de
l’exterior, però no és el mateix sobrevolar a una
alçada menor que a una major, i és el mateix que
una bona part dels vols ja ni tant sols sobrevolin les
zones habitades. Compleix també de forma excel·lent
el requisit de proximitat amb la resta del país, fins i
tot amb l’hospital. Compleix de forma notable les
expectatives i condicionants aeronàutics. De ben
segur que hi ha indrets millors des del punt de vista
estrictament aeronàutic, però també cal tenir en
compte aspectes de població, comunicació,
mediambientals, urbanisme i d’arquitectura.

Els requisits aquests als quals em referiré seria: una
ubicació centrada en la xarxa nacional que està ben
comunicada; els estudis efectuats el validen per a un
helicòpter mitjà biturbina, el qual compleix les
expectatives inicials; una ubicació allunyada dels
nuclis urbans. Això a Andorra no és fàcil de trobar, i
més complint vist el primer punt que estigui ben
connectat; una ubicació urbanísticament ja
destinada a usos i equipaments que generen un soroll
de fons important. En efecte, la zona de Tresoles, a
tocar d’una zona industrial dura és, urbanísticament
parlant, una zona molt bona per acollir aquesta
infraestructura; la disposició de trajectòries envers el
fons de vall permetrà els aterratges i els enlairaments
cap als dos sentits, en cas que les condicions de vent
ho requereixin. Penseu que hi ha molts heliports que
només tenen una sola ruta d’entrada i sortida, de
manera que un helicòpter ha de girar en el mateix
punt d’aterratge; i la bona predisposició també del
Comú d’Encamp en la signatura del conveni que
vam realitzar ara fa ja més d’un any, de posar a
disposició els terrenys també demanials que puguin
fer falta per acabar d’encabir aquesta infraestructura.

Li posaré un exemple; des del punt de vista
estrictament aeronàutic, evidentment seria millor un
heliport a nivell del terra, que damunt de qualsevol
edifici. Si només ens fixem amb aquesta premissa,
podríem dir que qualsevol prat podria complir aquest
requisit. Per tant, podríem continuar i dir que un
espai de cessió comunal, podria ser un bon lloc,
sempre i quan tingués una superfície propera als
6.000 metres. No oblidem que en zones planes de
fons de vall, no hi sol haver aquestes dimensions
d’espais de cessió, i molt menys, terrenys demanials
d’aquestes característiques. Recordo que el terreny
hauria d’estar en un indret proper al centre del país, i
ben comunicat, i amb una topografia poc abrupta en
els entorns, per les trajectòries.
Doncs bé, ja només per la disponibilitat del terreny,
s’ha arribat a la conclusió que és una utopia un
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heliport en un terreny pla, en una zona propera al
centre i ben comunicada. Però a més a més, hi ha
d’altres aspectes, com els de població,
mediambientals, urbanístics que, en cas de trobar el
terreny, caldria solucionar també, i al fons de vall
tenim o tindrem en pocs anys, més zones edificades,
que patirien els efectes de la infraestructura.
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Aquest cop és diferent. En la ubicació de les
Tresoles, ni el cap de Govern, ciutadà d’Escaldes, ni
els ministres d’Escaldes que en tenim uns quants, ni
els consellers generals de la majoria d’Escaldes, ni
tampoc el síndic, ciutadà també d’Escaldes, ni la
pròpia consòl de la parròquia, ni ningú de la
corporació comunal no baden boca, no actuen, no
semblen preocupar-se en relació al neguit dels seus
conciutadans.

Tresoles no té població resident a l’entorn de la
pitjor petjada acústica, i ja és avui en dia, una zona
amb un volum sonor elevat, tant a nivell de Tresoles,
com de la CG2 i el riu, que també tenen un soroll de
fons important.

Sí, els mandataris d’Escaldes estan muts i indiferents
en aquest afer i deixen els habitants de la seva
parròquia abandonats!
Ja sé que escoltar el que no els hi interessa, no és la
seva virtut, Srs. de DA, però francament crec que a
l’època actual, en què el poble reclama participació,
transparència i ser tingut en compte, que menys que
escoltar, ajudar i consultar.

El Sr. síndic general:
Hauríeu d’anar acabant, si us plau.
El Sr. Jordi Torres:

Aquests senzills verbs democràtics que tots ells
haurien de ser una obligació permanent en totes les
actuacions d’un bon governant, no els trobem.

Sí, Sr. síndic, vaig acabant.
El preu de les obres es considera raonable tenint en
compte també que una part de l’edifici es podria
destinar, la part baix, a albergar els garatges del
COEX, l’edifici del qual estem construint a la vora
en primera fase.

Així, avui Sr. ministre considerem important que ens
pugui explicar tot això. Ja ens n’ha explicat una part,
però:
Quina és la necessitat real de construir un nou
heliport perquè no tothom ho veu clar? Ens ho ha
explicat parcialment, però ja hi tornarem. Però
segurament la manera que han tingut de gestionar
l’afer fins ara justifica el fet aquest que no tothom ho
vegi clar.

I la segona part ja l’acabaré Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Per la rèplica, Sra. consellera.

Com ha de ser aquest heliport? Gran, petit? Amb
vocació comercial? Sense? Què necessita el país? No
ho han explicat bé, o en tot cas, la gent no ho han
entès. Per alguna raó deu ser.

La Sra. Rosa Gili:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Sr. ministre, aquesta pregunta té per vocació
essencial avui elevar les preocupacions d’un grup
important de ciutadans d’Escaldes; d’Escaldes,
sobretot, però també hi ha gent que estan preocupats
a Encamp i a altres parròquies.

I també això, ens ho ha dit una mica, totes aquelles
raons que ens justifiquin que la construcció hagi de
ser a les Tresoles i no en cap altre lloc. I en això
també ja hi tornarem.
Srs. del Govern, se’ls hi ha de reconèixer que
l’estratègia de posar la infraestructura en terrenys
d’Encamp, abans d’arribar a la població i al límit
d’Escaldes, ha sigut bona, ja dóna la impressió que és
de la incumbència d’Encamp, però afecta
essencialment als ciutadans d’Escaldes.

Uns ciutadans que ens ho han verbalitzat així tenen
la impressió de ser ciutadans de segona. Certament,
aquesta sensació es veu reforçada pels antecedents
que coneixem en el serial de l’heliport nacional. En
aquests darrers anys de Govern de DA, hem sigut
testimonis de l’abandonament de dues propostes
d’ubicació per a la infraestructura de l’heliport, la del
Patapou i una altra a la Comella. Totes dues a
Andorra la Vella. Aquestes es van descartar per
l’oposició ciutadana que hi va haver les dues
vegades, però si es va arribar a aquest punt, va ser
sobretot pel recolzament en ambdues ocasions, de les
dues cònsols de la capital en el moment en què van
saber escoltar els seus ciutadans.

Tot i que també sobrevolarà Encamp, quan marxa en
direcció nord i segons quines maniobres!
Entenem, Sr. ministre, que trobar un emplaçament
per a una infraestructura que no vol ningú,
certament no té res de fàcil però entengui que veient
com funcionen les coses a can DA és difícilment
comprensible i acceptable per tots aquells que en
surten com a principals afectats.

28

Sessió ordinària del dia 3 de maig del 2018

Núm. 8/2018

Diari Oficial del Consell General

Els criteris de selecció dels terrenys no semblen ser
aquells que afavoreixen forçosament més l’interès
general: ni pel cost que ha de suposar, ni pel que fa a
la tria de l’emplaçament, ni aquell que pugui oferir
més seguretat.

extraordinàries i es faran estudis complementaris, per
minvar encara més, el possible risc residual que hi
podria haver.

I per tant, crec que és totalment important destacar
que és totalment legítim i comprensible la
preocupació i l’enuig dels ciutadans d’Escaldes.

El Sr. síndic general:

Gràcies Sra. subsíndica.

El Sr. Jordi Torres:

La Sra. subsíndica general:

Doncs, ho deixo per al torn de preguntes.

Gràcies Sra. consellera.

Gràcies Sr. síndic.

Per la dúplica, Sr. ministre.

El Sr. síndic general:

El Sr. Jordi Torres:

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

Per les repreguntes, Sra. consellera.

Doncs, podem dir que s’ha triat Tresoles, com bé he
dit en la primera part, després de no prosperar en
altres indrets, però a més a més, tenint una molt
bona connectivitat amb les carreteres i la resta del
territori. Les afeccions mediambientals, tot i tenirles, seran molt menors que en altres zones menys
antròpiques, i les qüestions arquitectòniques i
urbanístiques també s’han anat superant a mesura
que s’ha avançat en la solució.

La Sra. Rosa Gili:

En referència al que vostè ha dit...

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

Sí, moltes gràcies Sr. síndic.
Sr. ministre, vostè m’està donant tota una sèrie
d’arguments per justificar aquest emplaçament. Me
n’ha donat uns quants abans, me n’ha donat uns
altres ara. Però nosaltres l’any passat amb companys
del PS, en aquell moment amb David Rios, que tenia
un càrrec en el partit, i amb els consellers comunals
del PS d’Escaldes i Encamp, vam intentar fer un
exercici. És a dir, a partir d’una documentació que
ens havien passat vostès, aquesta documentació, si
no vaig equivocada deu ser més o menys del 2015,
una cosa així, vostès havien agafat... bé, vostè, els
tècnics francesos als quals vostès els hi van demanar
la feina, van fer una anàlisi i van comparar amb uns
criteris tota una sèrie de terrenys. Hi havia terrenys a
Engolasters, a la Comella, a la Borda Vidal, i van fer
una valoració. Hi havia criteris de com havien de ser
les
operacions
aèries,
la
infraestructura,
l’accessibilitat, el medi ambient i la possibilitat de fer
la construcció en diverses fases.

I deixo pel final dos aspectes, als quals ja he referit,
com és el tema de la població que visqui sota les
trajectòries. A l’entorn de l’heliport privat de la
Massana no hi ha hagut cap incident registrat des de
la seva obertura. Els habitants de la Massana i
d’Ordino, també, han conviscut i continuen
convivint amb l’heliport cada dia des de la seva
obertura, i no és cap experiència traumàtica, em
sembla, per a ells. Ara toca canviar la ubicació, per
garantir que Andorra com a Estat no es quedi
qualsevol dia sense una infraestructura en mans
100% privades. L’Estat ha de tenir un heliport, i en
aquest rumb estem treballant.

En aquell moment això va permetre tenir una
puntuació d’aquests diferents indrets. Nosaltres,
l’any passat, quan vam fer aquest treball
conjuntament amb els meus companys, vam intentar
fer una valoració que val el que val, perquè
evidentment no som tècnics, això ja hi estem d’acord
amb vostè, però vam fer unes valoracions que ens
van semblar de sentit comú...

El segon aspecte, i ja per finalitzar la meva exposició,
és el derivat de si l’heliport té una incidència en els
entorns de les instal·lacions de FEDA, en les quals
molt sovint la plataforma hi ha fet referències. El fet
que hi hagi FEDA, vol dir que no hi ha un privat, i a
més garanteix que tampoc hi haurà futurs habitatges,
així com a Tresoles o el Prat del Salt. Això sol és una
millora directa vers la població, malgrat la
probabilitat residual d’accident aeronàutic. Si ens
referim a les instal·lacions concretament de FEDA,
des del Govern s’ha imposat que la trajectòria no
passi per damunt del centre de transformació. I
finalment també, pel cas que vostè potser després em
plantejarà, pel cas de les canonades de l’estació
transformadora,
es
prendran
les
mesures

El Sr. síndic general:
Hauríeu d’anar acabant, si us plau.
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abastament parlant del tema de l’heliport de les
Tresoles. Igualment el Sr. Gilbert Saboya, ministre
de Transport, també no més enllà de la setmana
passada també es va reunir amb ells, doncs, per
donar explicacions.

Sí, Sr. síndic, només acabo aquesta petita explicació
per arribar a la pregunta.
Amb aquesta valoració que vam fer nosaltres vam
trobar que el terreny de les Tresoles estava a sota
d’uns quants d’aquests terrenys que s’havien
plantejat. Sent conscients que no som tècnics en
aquest àmbit, que no hi entenem, vam demanar que
el Govern ho fes.

És a dir, nosaltres sempre hem estat...
El Sr. síndic general:
Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

Doncs, el Govern ens va dir que considerava que no
calia fer-ho. Llavors és clar, és aquí on a nosaltres
ens emet moltíssims dubtes i bé, la pregunta que faria
ara és demanar per quina raó vostès no van fer
aquest càlcul. És a dir, feu-ho fer per aquells que són
tècnics, i veurem. I així en convenceran que el
terreny de les Tresoles podria ser el millor. A dia
d’avui tenim molts dubtes.

El Sr. Jordi Torres:
Sí, Sr. síndic.
Doncs, nosaltres sempre hem estat a disposició de la
plataforma i també de qualsevol persona que ens
hagi pogut venir a demanar opinions sobre l’heliport.
Nosaltres considerem que aquest heliport compleix
els requisits i per això estem tirant els estudis
endavant. Si en algun moment hi hagués un indici
que no compleix o que suposa un risc que no es
pogués solucionar, nosaltres aquest projecte, doncs,
no el tiraríem endavant. Però fins ara no és el cas, i
doncs, és raó per la qual estem seguint endavant amb
aquest projecte.

Per què no ho van fer, si us plau, m’ho pot explicar?
Gràcies.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Jordi Torres:

El Sr. síndic general:

Moltes gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

Doncs, com vostè bé ha dit, no són tècnics, jo
tampoc sóc tècnic, però sí que hi ha els equips
tècnics que ens han fet totes les valoracions
d’aquests espais les quals nosaltres vam donar per
bona.

Sra. consellera.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, moltes gràcies Sr. síndic.

La seva part és positiva. Vostè em parlava, doncs,
que hi ha ciutadans de segona i que totes les
autoritats electes de DA i ha incidit vostè amb la
Sra. cònsol d’Escaldes concretament, la qual
nosaltres sempre ens ha manifestat, doncs, que
esperava veure tots els informes abans de donar la
seva validació. És a dir, la cònsol d’Escaldes i els
mandataris que hi han hagut a Escaldes en cap
moment han dit que estaven d’acord amb aquesta
ubicació, sempre i quan hi pogués haver algun risc.

A veure miri Sr. ministre, jo m’atreviré a dir-li que
segurament la llista d’aquests indrets que hi ha aquí,
d’aquestes ubicacions, segurament vostès no s’han
atrevit a plantejar-les perquè saben perfectament
que, com que la gran majoria d’elles estan ubicades a
Andorra la Vella, tindran un rebuig molt important
de qui és avui dia cònsol d’Andorra, i que és
totalment legítim que ella defensi els seus ciutadans.
Per tant, la impressió que dóna és que vostès aquí ja
diuen, ui! Andorra no toquem perquè sabem que no
passarà res. A Escaldes és una altra cosa. Bé, tenim
una mandatària que és molt propera al Sr. cap de
Govern, de moment deixa fer, no diu gran cosa. Li
deia abans, els ciutadans d’Escaldes gaire contents
no ho estan. I mentrestant vostès van avançant, van
fent despeses, encomanen coses.

Nosaltres ja vam manifestar, doncs, a la segona
pregunta que vostè em formula, que penso que
tindrem temps suficient de parlar-ne, doncs,
esperàvem els estudis dels experts externs francesos.
Per això no hi ha hagut cap manifestació per part
dels cònsols, ni d’Escaldes ni d’Encamp. Li he de dir
que els membres de la plataforma, nosaltres ja els
vam rebre l’any passat, i sempre els hem rebut
sempre que ens ho han sol·licitat. Sense anar més
enllà d’aquí, van sol·licitar una reunió a la ministra
de Medi Ambient, la qual es va acollir i van estar i

Bé, aquesta és la sensació que fa. I això de fet és el
que li voldria demanar ara, és a dir, em pot dir si és
com a mi em dóna la impressió que vostès no
plantegen d’altres ubicacions perquè saben que
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El Sr. Jordi Torres:

tindran una oposició flagrant? Perquè em referia
justament a aquests llocs de la Comella, però també
vull dir que en el cas del Patapou sabem que hi ha
consellers asseguts aquí en aquesta sala que també
s’hi van oposar. És a dir, vostès prenen les decisions
pels seus interessos polítics?

Sí, acabo Sr. síndic.
...de l’Estació Nacional d’Autobusos, doncs, es va
posar a la Parròquia d’Andorra la Vella i, a demés,
l’Estació Nacional d’Autobusos sempre havia estat
una infraestructura que molts governs no havien
aconseguit de fer i, al final el Comú d’Andorra la
Vella ens va posar l’espai i almenys tenim una
Estació Nacional d’Autobusos.

Gràcies.
El Sr. síndic general:
Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

Potser no és la millor que podríem tenir,
evidentment que no, perquè aquí a Andorra hi ha
escassetat de terrenys, però pensem que vam
aconseguir una ubicació cèntrica, pràctica i, a demés,
en una parròquia en què la cònsol va ajudar a què
poguéssim tenir aquesta instal·lació.

La resposta podria ser molt ràpida, però bé, aniré més
enllà d’aquí.

I el mateix farem amb Escaldes, i no deixarem de
parlar i de consensuar amb totes les...

Sr. ministre.
El Sr. Jordi Torres:

Vostè m’està comparant la cònsol d’Andorra la Vella
i la cònsol d’Escaldes-Engordany, i això penso que no
ha de posar en qüestió la professionalitat de la cònsol
d’Escaldes, la qual sempre ha estat molt prudent a
l’hora de valorar els estudis. És una persona d’una
extrema professionalitat que a demés espera a tenir
tots els informes definitius, doncs, per poder-se
posicionar sobre la qüestió. Evidentment, i ella
sempre ens ha dit a títol individual i en reunions
privades que aquest heliport havia de ser segur i
havia de complir tots els requisits, i minvant al
màxim les molèsties que hi podien haver. I en cap
cas, no s’ha posicionat de manera ferma si es podia
fer l’heliport d’Escaldes o no es podia fer l’heliport a
Escaldes.

El Sr. síndic general:
Sr. ministre hauríeu d’anar acabant.
El Sr. Jordi Torres:
Ja acabo Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sra. Rosa Gili, per les repreguntes.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, gràcies Sr. síndic.

I després, també vostè m’ha dit en un moment que
considerava que havíem sigut hàbils en posar
l’heliport a Encamp i la part a Escaldes, però hi ha
les dos rutes de vol d’enlairament en els dos espais.
S’ha de dir que aquí hi ha unitats d’actuació de
propietaris d’Encamp que estan afectades més el sòl
demanial de la part d’Encamp. I per la part
d’Escaldes ja s’ha demostrat, doncs, que el sobrevol
seria molt alt i els riscos no serien elevats. Més enllà
d’aquí també estem esperem d’altres informes que li
explicaré més endavant. Però ja li dic, no li permeto
que em digui que hem triat aquesta ubicació en
funció d’un cònsol d’una parròquia o d’una altra,
perquè hagués estat on hagués estat, s’hagués fet
igualment.

A veure, només molt ràpidament, Sr. ministre no
veig realment que té a veure l’Estació Nacional
d’Autobusos, una infraestructura i l’altra em sembla
que no tenen res de comparable quant a totes les
repercussions que hi poden haver.
A veure, jo només per retornar una mica amb aquest
estudi i amb aquesta valoració justament d’indrets, jo
no entro a dir on s’ha de fer, perquè no és el meu
problema, però només el que li voldria dir és, si
vostès ara tenen tan clar que això s’ha de fer a les
Tresoles, em pot garantir que a les Tresoles és la
ubicació més bona segons aquesta valoració? Entenc
que si vostès no s’han informat és que ja ho tenen
clar. M’ho pot confirmar, si us plau Sr. ministre?

Només li posaré l’exemple també de...

Gràcies.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

Gràcies.
Sr. ministre.
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Llavors aquí, com li deia, ens trobem aquí en una
situació que els helicòpters evidentment que
sobrevolen habitatges, però els sobrevolen avui, els
van sobrevolar ahir, i quan hi hagi aquesta
infraestructura també els sobrevolaran.

Gràcies Sr. síndic.
Doncs, no sé si és la ubicació millor, però sí que és la
més bona que tenim que a demés compleix tots els
requisits que nosaltres ens havíem marcat, com li he
explicat al principi quan li parlava de tots els
requisits que hi haurien d’haver. Doncs, per a
nosaltres és una ubicació que compleix el que
nosaltres entenem que necessitem.

Tots hem vist els helicòpters, doncs, quan circulen
per les valls d’Andorra és evident que sobrevolen. El
problema potser el tindríem si no tinguéssim cap
heliport ni cap helicòpter aquí a Andorra. Quan hi
haguessin situacions d’emergència o qualsevol altre
tipus de situació, tots ens lamentaríem de què no els
tenim.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

El que s’ha de fer és amb el màxim de garanties.

Gràcies.
Sr. Víctor Naudi.

I pel tema que diu de l’informe, ara a la següent
pregunta, com bé ha dit el Sr. síndic, li donaré més
explicacions sobre l’informe dels experts francesos.

El Sr. Víctor Naudi:

Gràcies Sr. síndic.

Sí, gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Bé, el ministre ens deia fa una estona o assegura que
la major part dels vols no sobrevolaran zones
habitades. En tot cas, reconeixia que alguns dels vols
sí, jo no sé com s’ho farà. En tot cas, sabem que els
helicòpters poden fer maniobres estranyes, però jo
crec que difícilment puguin tenir angles de
trajectòria que s’allunyin molt de les zones habitades,
especialment de la part alta d’Escaldes.

Gràcies.
Sra. Rosa Gili.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Sr. ministre, ja m’imagino que se li ha escapat,
perquè parlar d’una festa, francament hi veig una
punteta de menyspreu que crec que no li correspon.
Una mica de serietat! Estem parlant d’un tema
seriós, un tema que segurament costarà molts diners
i que està preocupant a molts ciutadans. Per tant,
crec que n’hauríem de parlar amb unes altres
paraules.

Bé, per altra banda, també de les trajectòries
estudiades,
que
evitarien
les
estacions
transformadores de FEDA. Bé, jo crec que la teòrica
és una cosa i la realitat és una altra, i això pot fallar
en funció de la pressió atmosfèrica, dels vents o fins i
tot d’errades tècniques, no?
Però bé, la meva repregunta va en el sentit de si ens
pot dir el ministre, si ja disposa de l’informe definitiu
i no dels pre informes, de l’informe definitiu de
l’aviació francesa que ens va anunciar a finals de
l’any passat?

Vostè m’ha parlat aquí que per a vostès és la millor
ubicació. A veure, jo crec que els criteris tècnics que
ens han de fer els tècnics francesos o els que siguin,
ens condicionen també els costos. És a dir, saber si la
infraestructura es pot fer bé, si és molt complicada o
no, evidentment això té una implicació directa sobre
el cost. També els criteris aquests tècnics tenen una
implicació directa sobre les condicions de seguretat.
És a dir, si ells ens diuen que un enlairament o un
aterrament és una mica complicat en aquest indret,
entenc també que això té moltíssimes repercussions.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Hi ha una següent pregunta que fa referència
precisament dels informes. No sé si Sr. ministre, si
voleu contestar...

Per tant, jo el que li voldria reiterar ara és dir, com
pot saber vostè, com s’atreveix a dir-nos ara que
aquesta és la millor ubicació, és a dir, amb quins
criteris?

El Sr. Jordi Torres:
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Doncs, em fa il·lusió de veure que el Sr. Naudi
també se suma a la festa dels consellers d’Escaldes,
doncs, per parlar de l’heliport. I aquí, com diu en una
expressió “qui no vulgui pols que no vagi a l’era”.

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

Sr. cap de Govern, teniu la paraula.

El Sr. Jordi Torres:

El Sr. cap de Govern:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Jo penso que els criteris, doncs, li he exposat en la
meva part expositiva, la centralitat, doncs, hi havia
tota una sèrie de criteris que penso que abastament li
he completat.

Sí però a mi em sembla que em pertoca Sr. síndic per
al·lusions perquè d’una, Sra. Rosa Gili, els ministres
del Govern són ministres d’Andorra, i el cap de
Govern és cap de Govern d’Andorra. I vostè quan
diu menyspreu quan el ministre parla, jo penso que
ha tingut un menyspreu amb la cònsol d’Escaldes
evident. Sí, sí.

Evidentment, quan li he parlat que el Sr. Naudi se
suma a la festa, és d’una manera irònica. És a dir, el
Sr. Naudi sempre aprofita l’ocasió, doncs, per sumarse i en aquest cas és el cas d’Escaldes. Si vostè s’ho
ha pres malament, evidentment, no és una festa. Les
festes jo les percebo d’una altra manera i, aquí
evidentment, entenc que són coses molt serioses.

Ha dit en aquests termes de què ho escollim
bàsicament perquè la cònsol d’Escaldes és amiga,
-que ho és-, i que callarà gairebé ha dit perquè així
ho vol el cap de Govern.

Pel que fa als costos, és evident que aquesta
infraestructura tindrà un cost més elevat que si es fes
en un prat en el fons de les valls, que és el que li he
exposat. Però com bé sap, si nosaltres volem una
infraestructura en aquest indret també volem crear
sinergies i per això aprofitar i posar-hi una altra part
d’alguns equipaments que tenim a Govern per
aprofitar els baixos d’aquest edifici.

Fixi’s bé el silenci que faig. Li explicarà el Sr.
ministre, el respecte que tenim amb totes les
institucions andorranes com a Govern d’Andorra, no
com a ministres d’Escaldes-Engordany o cap de
Govern nascut a Escaldes-Engordany.
Li explicarà el ministre la segona pregunta, per això
intervinc Sr. síndic, perquè se’n diuen de gruixudes.
Evidentment que jo també sóc d’Escaldes Sr. Víctor
Naudi, però abans de tot sóc cap de Govern
d’Andorra. I vostè és conseller general per defensar
els interessos d’Andorra.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Li explicarà el Sr. ministre el respecte que tenim als
cònsols d’Escaldes-Engordany i d’Encamp i a la
plataforma, en la següent pregunta.

Gràcies.
Sr. Víctor Naudi.

I la cònsol d’Escaldes amb tota independència, com
va fer la cònsol d’Andorra la Vella, dirà el que hagi
de dir en el moment que ho hagi de dir si
verdaderament hi veu qualsevol perill. No en tingui
cap dubte independent de l’amistat que li pugui
portar el cap de Govern d’Andorra.

El Sr. Víctor Naudi:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, demano la paraula doncs per al·lusions.
La propera repregunta la faré en la següent pregunta,
la número 7.

Perquè estic una mica cansat de què es vulgui
menysprear una actitud de prudència que té la
cònsol d’Escaldes-Engordany dient que abdica les
seves funcions quan no és veritat.

En tot cas, bé, ara el Sr. ministre parlava de la festa.
La Sra. Gili ja li ha contestat. Però en tot cas, Sr.
ministre, hauria de ser una mica més seriós. Això de
festa no és cap festa. Els consellers d’Escaldes
responsablement fem la nostra tasca de seguiment,
de control a l’acció de Govern, i en tot cas el que
constatem és que els consellers i ministres d’Escaldes
en aquesta qüestió no baden boca, com deia la Sra.
Gili i acaten cegament la disciplina de DA.

El Sr. síndic general:

I no em digui que no ho ha dit perquè tot estava
pensat per dir això. I en tot cas acaba aquí Sr. síndic,
però jo entenc que havia d’intervenir perquè hauria
intervingut no per Escaldes-Engordany, hauria
intervingut per qualsevol parròquia que es fa una
al·lusió de la independència i autonomia que ha de
tenir qualsevol cònsol davant de la decisió encara
que siguem del mateix partit de decisions del Govern
d’Andorra, però del Govern d’Andorra.

Gràcies.

I Srs. consellers...

Gràcies Sr. síndic.

Bé, Sr. cap de Govern...

El Sr. síndic general:

No hauríem d’iniciar ara aquí un debat fora de les
preguntes.

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.
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Molt breument Sr. cap de Govern, hauríem de passar
a la següent pregunta.

...són consellers del Principat d’Andorra.
Moltes gràcies.

El Sr. cap de Govern:

El Sr. síndic general:

A la segona pregunta no faltaria més, i el Govern
d’Andorra està aquí per contestar totes les preguntes
dels parlamentaris, faltaria més!

Gràcies.
Demanaria de passar a la següent pregunta perquè...

Jo li agraeixo Sra. Rosa Gili el que diu, que hagi
baixat una mica el to, que hagi baixat una mica el to.
Perquè la seva al·lusió era una al·lusió directa. I en
tot cas la informació que ha de tenir la cònsol
d’Escaldes, ja ho explicarà el ministre. I el respecte
que portem a tots els ciutadans, no d’EscaldesEngordany sinó dels ciutadans d’Andorra
independentment que jo sigui d’Escaldes-Engordany,
és el mateix. I ja li explicarà això el ministre. Jo li
agraeixo que hagi matisat una mica la primera
intervenció, i em sap greu d’haver hagut d’intervenir,
però és que se’n diuen algunes que verdaderament
callar costa molt.

Sra. Rosa Gili.
La Sra. Rosa Gili:
Moltes gràcies Sr. síndic.
Crec que per al·lusions em toca contestar.
Sr. cap de Govern, jo en cap moment li estic dient
que vostè no sigui el cap de Govern de tots els
ciutadans d’Andorra, no és això el que estic dient.
El que estic dient és que vostès no escolten els seus
ciutadans i que evidentment per un ciutadà
d’Escaldes que el coneix a vostè, que vostè
segurament ha anat a fer porta a porta a casa seva i
els ministres i tots els membres de DA, doncs se
senten desemparats perquè vostès no estan atenent a
les seves preocupacions.

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

En tot cas, no suficientment perquè és això el que
se’ns transmet.

Passem a la pregunta setena.

El mateix estava dient en relació a la cònsol
d’Escaldes. Jo no dic que no faci la seva feina, no és
això el que dic, però els ciutadans tampoc tenen
aquesta impressió de què ella sigui receptiva.

7- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals,
consellera general del Grup Parlamentari
Mixt, per escrit de data 20 d’abril del 2018,
relativa al calendari previst per a la
construcció de l’heliport nacional a les
Tresoles.

No sé, si ella té accés als informes, jo entenc que no
perquè alguns no sé si els hi han passat o no, però
d’altres encara no els tenim a dia d’avui. I si ell els ha
tingut, llavors no els ha passat als consellers
comunals de la minoria. I també en volia parlar
després. Miri, en vam parlar tot just fa una setmana,
si la Sra. cònsol d’Escaldes ho té tot claríssim, com
pot ser que els consellers comunals de la minoria
evidentment, -els de la majoria no m’atreviré a parlar
en nom d’ells..

Fou registrada amb el número 530 i s’ha publicat en
el Butlletí número 32/2018 del 23 d’abril.
Exposa la pregunta la Sra. Rosa Gili.
Teniu la paraula.
La Sra. Rosa Gili:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

Vist que, malgrat que les promeses fetes tant als
consellers del Comú d’Escaldes-Engordany com als
veïns de la plataforma contrària a la construcció d’un
heliport a les Tresoles, Govern no ha fet arribar
encara els estudis i informes tècnics encarregats per
determinar la viabilitat d’ubicar la instal·lació
aeronàutica a aquesta parcel.la.

La Sra. Rosa Gili:
...però com pot ser que els consellers de la minoria
d’Escaldes, no n’estiguin assabentats?
Gràcies Sr. síndic.

El ministre d’Ordenament del Territori ha assegurat
que aquesta entrega no s’ha fet perquè encara s’està

El Sr. síndic general:
Gràcies.
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pendent de l’avaluació dels mateixos que han de
realitzar tècnics de l’aviació civil francesa.

només té a veure amb un aspecte formal d’aquest
equip.

Tenint en compte que hi ha seriosos dubtes sobre la
idoneïtat de la zona de Tresoles com a ubicació de
l’heliport, tant per les molèsties que pot generar als
veïns com pel risc que pot suposar, es demana:

Segons diuen en la resposta que ens han enviat: “à
ce stade du projet, les services de la DGAC ne sont
pas compétents pour émettre leur avis”.
Arribats a aquest punt, Govern ja està mirant altres
equips externs que siguin capaços d’emetre un
informe, donat que l’aviació civil no ha pogut dins
del rol que té assignat la Direction Générale de
l’Aviation Civile.

Quins estudis, auditories o informes està esperant el
Govern i quan preveu disposar d’aquests?
Quines accions s’han de dur a terme per a la
realització d’aquesta instal·lació a les Tresoles i quin
calendari preveu el Govern en relació al nou
heliport?

I per més seguretat per a vostès, quan vulguin els hi
podrem trametre les cartes que jo vaig enviar a la
ministra de transports, i que nosaltres vam rebre de
la ministra de transports.

Gràcies.

Tant bon punt rebem aquest informe extern, el qual
ens aconsellen la Direction Générale de l’Aviation
Civile i l’haguem analitzat, veurem si la
documentació preparada fins ara és correcta, o
requerirà d’altres complements tècnics.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre, teniu la paraula.
El Sr. Jordi Torres:

He de dir que tota la documentació que està
esperant Govern, és tota aquella que contempla el
plec de bases 1726 de Govern, i el corresponent
contracte signat amb la UTE adjudicatària,
conformada per un equip multidisciplinari.

Moltes gràcies Sr. síndic.
Sra. Gili, no més tard que ahir, el cap de Govern i jo
mateix ens vam reunir amb els consols del Comú
d’Encamp i d’Escaldes-Engordany, i els hi vàrem fer
entrega d’un CD amb els estudis realitzats fins a la
data.

La documentació i els treballs es van organitzar en 4
fases principals, de manera que a data d’avui ja es
disposa dels informes que a continuació li
anomenaré:

De la mateixa manera, tenim convocada una reunió
demà mateix amb els representants de la plataforma,
on tenim previst fer entrega d’un dossier complert
que disposem fins a la data d’avui.

- El seguiment de dades meteorològiques.
- El programa funcional.

Dir també, que el Govern ha rebut la plataforma,
com bé he dit pels altres dos ministres en la pregunta
anterior.

- Els estudis de solucions.
- Estudi geològic-geotècnic.
- Estudis de caiguda de blocs rocosos.

Com he anat manifestant en diferents mitjans de
comunicació, teníem previst fer l’entrega de tots els
informes inclòs l’informe de la “Direction Générale
de l’aviation civile” tant bon punt el tinguéssim.

- Estudi de l’estat inicial i possibles afectacions sobre
el medi natural amb la implantació del projecte de
l’heliport.
- L’estudi d’impacte acústic.

El dia 23 de febrer del 2018, jo mateix vaig enviar
una carta acompanyada d’un dossier complert a la
ministra francesa encarregada de Transports, la Sra.
Elisabeth Borne, en la qual li sol·licitava la
col·laboració dels seus serveis per determinar el seu
parer sobre l’operativitat i la seguretat de la
infraestructura de les Tresoles.

- L’esborrany del PIM al qual s’anomena en bona
part dels documents descrits anteriorment,
juntament amb una memòria i els plànols.
Aquest document té el rang d’esborrany, fins i tant
no sigui aprovat pel Govern.
Aquests són els documents que es disposen a data
d’avui, de manera que tan bon punt es rebi l’informe
de l’equip extern, es veurà si cal completar-la, o no.
Així mateix, també es continuarà amb les fases
següents, que respondré amb la següent pregunta
efectuada per vostè.

Aquest equip extern havia de ser, en primer terme,
l’aviació civil francesa, com bé recordeu al vostre
escrit de pregunta.
Al respecte, el 25 d’abril, la ministra “Chargée des
Transports” m’ha contestat i us puc dir que no s’hi
adjunta cap informe. Però això no és perquè estigui
malament la concepció de l’heliport o la
documentació que els hi vàrem enviar, sinó perquè

La part dels informes que tenim molts es van
sol·licitar des del Consell General en una demanda
d’informació crec recordar pel M. I. Conseller Sr.
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Ferran Costa, doncs vam entregar tota la
documentació que teníem fins a la data, i ara entenc
si no recordo malament, que tenim una resposta
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ha parlat d’uns estudis, quan ens els faci arribar ho
podrem valorar, però fins ara és el que s’ha anat
repetint en tots aquells amb els quals s’han reunit;
no passen la informació ni als consellers comunals ni
als veïns; no els tranquil·litzen; no els consulten,
però vostès van adjudicant i fent planificacions
urbanístiques.

Gràcies Sr. síndic.

En les preguntes del conseller Costa a les que em
referia anteriorment, vostè mateix explicava en
aquell moment que estaven al final de la Fase I...
Normal, tot molt normal! Quan encara o sabem
segur si es farà, o això és el que els hi estan dient a
alguns ciutadans preocupats per la qüestió.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Per la rèplica, Sra. consellera.
La Sra. Rosa Gili:

Mirin, ja ho he dit altres vegades, nosaltres no estem
radicalment oposats a la construcció d’un heliport al
país però volem que es facin bé les coses, planificantles, escoltant a les persones concernides... a totes!
No només als militants o persones properes i
influents a DA... A totes! Que es vagi estudiant, que
es vegi clarament que és el millor projecte per a tots
els ciutadans d’Andorra.

Sí, gràcies Sr. síndic.
Senyors de DA, ho comentava abans, la desídia
d’alguns en aquest tema fa que els consellers
comunals que van demanar tenir accés a més
informació en relació al futur heliport encara esperen
que se’ls convoqui per esperar informació, esvair
dubtes.
El desinterès del cap de Govern d’Escaldes, dels
membres actius de DA i de la corporació comunal
escaldenca, ja ho he dit abans i em sap greu que el
Sr. cap de Govern se m’enfadi, però tampoc han
ajudat. I com tampoc ha ajudat el fet de què siguin
els consellers del comú de la minoria els qui ho
demanin -això també ho deia abans.

Això és el que li demanem.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Per la dúplica, Sr. ministre.

Per sort, les lleis de la casualitat han fet que
justament avui vostès ens anunciïn reunions amb les
diferents persones que s’interessen.

El Sr. Jordi Torres:
Moltes gràcies Sr. síndic.

Clam al cel que fins ara vostès han tingut la mateixa
consideració cap els ciutadans en general i els de la
pròpia plataforma anti heliport, o cap els consellers
del comú, ha sigut la mateixa i aquesta ha sigut ben
poca.

Com ja he determinat abans, la conseqüència de tota
una sèrie d’anys d’estudis i documents encomanats,
així com les pròpies experiències ens han fet veure
que aquesta podia ser una ubicació que complia amb
tots els requisits que nosaltres plantejàvem.

En les contestes de l’Executiu a les meves preguntes
del passat 4 d’octubre, Govern ens reconeixia no
haver fet encara aquest estudi de viabilitat
econòmica encara i ens deia en aquell moment que
es faria un cop es conegués el valor de la inversió
necessària i el mateix pel que fa al model de gestió de
la infraestructura -i això també ho repetien en la
pregunta que va fer el company conseller Ferran
Costa en la sessió de control del passat mes de
desembre passat.

Doncs, per què vostè titlla de casualitat de què avui
hi ha un Consell de preguntes, que nosaltres vam
convocar ahir als cònsols, demà a la plataforma... Em
sembla molt bé! Però nosaltres vam rebre la carta de
la ministra francesa el 25 d’abril, és a dir, tot just fa
una setmana que hem tingut resposta. Fins llavors no
havíem tingut cap tipus de resposta per això no
s’havia convocat cap reunió informativa amb les
parts implicades les quals ja hem començat a
convocar.

És a dir, vostès no saben el cost, no saben de segur si
els informes -abans pensava que havien de ser dels
tècnics francesos, ara ja veurem que passa amb aixòperò siguin de qui siguin; no saben segur encara si
seran favorables; no saben quina magnitud
d’instal·lació és l’adequada ja que no han fet l’estudi
de viabilitat econòmica, entre altres coses; fins ara
no coneixen les repercussions mediambientals -ens

Hi vam demanar, i aquesta va ser una miqueta...
Nosaltres vam estendre el braç a la plataforma en
una de les reunions que vam fer el cap de Govern i jo
mateix en el qual ens vam comprometre a fer per
més seguretat, és a dir, l’equip multidisciplinari ja
disposa d’un enginyer aeronàutic que no faria falta
demanar cap informe extern, i nosaltres encara per
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Bé, són moltes preguntes que li he fet, però si no pot
amb aquesta el Sr. síndic em permetrà fer-ne més.
Moltes gràcies.

Arran d’aquesta sol·licitud se’ns ha dit que ells pel
rol que tenen assignat, no ho fan. Llavors, qui ho fa
això? Equips externs, doncs. Fins i tot, per més
seguretat agafarem un altre equip extern que
fiscalitzi la feina que ha fet l’altre equip aeronàutic,
més enllà d’aquí fins i tot!

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

La DGAC, com la carta que ja us trametré, es
disposen a venir abans de posar en marxa, diguéssim,
l’heliport, es disposen a desplaçar-se aquí a Andorra i
fer totes les verificacions tècniques i necessàries de la
Direction Générale de l’Aviation Civile per validar
l’obertura de l’heliport. És a dir, que no hi haurà dos
seguretats com volíem abans, sinó que hi haurà una
triple seguretat la qual ho volem fer justament per
tranquil·litzar tots els veïns i totes les persones
implicades.

Gràcies Sr. síndic.
No sé si fer-li una broma o no fer-li... Abans la de la
festa se l’ha pres tan malament... Però ja ho sé, vostè
no té una bola i nosaltres tampoc tenim una bola
màgica per veure el futur.
Però, queda molt clar, nosaltres el 23 de febrer
enviem tot el dossier aquest a la ministra Chargé des
Transports francesa i rebem la carta de la mateixa
ministra el 25 d’abril i en la qual -en la carta- segons
ens diu: “No és el rol que tenen assignat fer una
verificació d’un informe ja realitzat”. Llavors, ells
mateixos ens diuen que: “Il serait souhaitable que les
autorités andorranes fassent appel à une société
d’expertise spécialisée dans la mesure de pouvoir apporter
l’ensemble des compétences requises”. Què vol dir aquí?
Doncs, és la doble seguretat aquesta que jo li he
esmentat abans. Més enllà d’aquí nosaltres el que
volem és tranquil·litzar. Nosaltres no volem tenir
una infraestructura que pugui causar cap tipus de
perill per la població, i justament per això es va triar
aquest emplaçament de les Tresoles perquè realment
és un emplaçament que està allunyat dels centres
urbans, amb una situació geogràfica molt bona.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sra. consellera, per les repreguntes.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, moltes gràcies Sr. síndic.
Bé, no sé... Ens ha sorprès molt aquest anunci pel fet
de què sembla ser que no tindrem més informes dels
tècnics francesos. Per què s’ha tardat tant en dir-nos
això? És molt curiós. No m’ha acabat de quedar
massa clar el perquè no ens ho volen fer ara, bé, ja
ens ho explicarà si us plau una mica més bé ara quan
pugui.

Vostè diu que vostès veuen bé que hi hagi un
heliport, cosa que celebro, però si un heliport
l’haguéssim de tenir a dalt d’una muntanya perquè
no hi hagués ningú amb afectació crec que la utilitat
que en podríem tenir no seria la que està buscant un
Estat modern com volem que nosaltres volem que
sigui l’Estat d’Andorra.

Però jo voldria saber... És a dir, si ho he entès bé
buscaran altra gent -m’ha dit vostè uns noms... És
clar, jo no sóc professional del tema i no sé ben bé a
qui es refereix, però entenc que estan buscant algú
altre que els hi pugui fer aquest tipus d’informes però
mentrestant què passarà? És a dir, vostès
continuaran fent despeses? Vostès continuaran fent
accions de cara a això? Perquè llavors és que,
francament, ens demanem si realment els importa
només una mica el que puguin dir aquests informes.
Perquè ens dóna la impressió que serveixen per anar
guanyant temps, mentre tant fem callar a tota
aquella gent que està preocupada i així va... Perquè
també... A veure, no sé, jo dec tenir dons de visió
perquè just quan fem la pregunta, just és el moment
que surten els francesos per dir que no... Què curiós!

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sra. consellera.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, moltes gràcies Sr. síndic.
A veure, jo... Segurament hi ha molta informació i si
alguna cosa l’he dit disculpi’m si li torno a demanar,
però m’agradaria exactament saber: què estem

És a dir, vostè realment estava al darrera demanant
que es fes aquesta feina? Realment era una cosa que
ens importava?
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esperant concretament? És a dir, què és el que volem
que ens diguin? I això quins efectes tindrà?
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Vostè després parla de despeses de costos.
Evidentment aquesta infraestructura tindrà unes
despeses, però serà una infraestructura, com vostè bé
em diu, el seu model d’heliport seria un model
d’heliport petitet com el que hi ha a la Massana, que
a vostè sembla que ja li convingui i, a demés que
sigui un heliport que estigui en un terreny privat.
Fixi’s bé, si el privat aquest del dia a l’endemà decidís
que no vol arrendar més aquests espais, doncs, per
tenir l’heliport al costat de casa seva, doncs, ens
quedaríem sense heliport aquí a Andorra.

És a dir, en quin cas vostès deixarien de costat el
projecte de l’heliport a les Tresoles? És a dir, en
quins casos? Desenvolupin-ho. És a dir, en casos
d’un informe negatiu, no sé, mediambiental, en cas
d’un informe que digui que la viabilitat econòmica
no és bona, perquè és clar, aquí tampoc ho tinc clar.
Vostès, no sé, tenen clar quina mida, quina
magnitud d’heliport farem? Perquè justament que en
necessitem un, ja li he dit que sí. Però potser un de
petitó per les emergències, per rescats a la muntanya,
per aquest tipus de coses ja hi estem d’acord. Perquè
puntualment vingui algú amb molt poder adquisitiu
amb el seu helicòpter personal o un mandatari o el
qui sigui, ja hi estem d’acord. Però d’aquí a fer una
cosa enorme, vostè abans ens ha parlat de pàrquings
pels vehicles del COEX. Bé, si ho havia dit abans jo
no ho havia sentit. És a dir, però tot això també s’ha
de justificar, tot això també demana una viabilitat
econòmica. És a dir, ho han calculat, han calculat el
cost, han calculat si ens surt a compte o no? És tot
això...

Aquest import que es planteja, es planteja des de dos
vessants, des de la vessant d’emergències i la vessant,
doncs, que puguin està allà tots els helicòpters del
país, i també en aquesta zona hi haurà tots els
controls de policia, de duana, s’haurà de tractar amb
l’ambaixada espanyola i l’ambaixada francesa, doncs,
per tenir els elements de controls que tenen ells a les
duanes perquè puguin sortir directament i no s’hagin
de parar a la Seu o a un indret de França, doncs, per
poder continuar el seu trajecte. I pensem que això és
de cabal importància i, fins i tot la gent quan arriba a
Andorra, vostè no sé si sap, però...

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

La Sra. Rosa Gili:

El Sr. Jordi Torres:

...si us plau, de manera esquemàtica, si em pot
explicar justament, això perquè els ciutadans ho
entenguin i ho entenguem els que també estem
assentats aquí a la sala. Què carai esperem? I a partir
d’aquí, del que surti d’això, quines conseqüències
tindrà quant a les decisions?

Sí, Sr. síndic, vaig acabant.
Vostè no sé si sap Sra. Gili, quan algun turista que
viatge amb helicòpter, arriba a Andorra actualment,
s’han d’avisar i s’han de mobilitzar els serveis de
policia i els serveis de duana, doncs, perquè vagin a
fer la inspecció dels passaports i el control dels
equipatges que porten.

Moltes gràcies.

Sr. ministre.

En el cas de tenir l’heliport nacional, tot això ja seria
una reducció de despeses, doncs, perquè l’helicòpter
tindria per obligació, doncs, parar-se a l’heliport
nacional a fer els controls adients i, després, seguir el
seu trajecte dins del territori andorrà.

El Sr. Jordi Torres:

Gràcies Sr. síndic.

Moltes gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Doncs, ara mateix com bé li he dit, després de rebre
aquesta carta de la ministra de transports, el que
esperem ara mateix és un informe extern que estudiï
tot l’informe aeronàutic que hem fet nosaltres per a
l’heliport de les Tresoles. I fins que no tinguem
aquest informe, que no sé quan el tindrem, ja li dic
ara mateix, no prendrem la decisió del següent pas.
És a dir, esperarem aquest informe i que
l’encomanarem en breu, doncs, per tenir aquesta
triple seguretat que li comentava.

Gràcies.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

Sra. consellera.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, moltes gràcies Sr. síndic.
A veure, Sr. ministre, jo no dic quin heliport volem,
perquè no tenim elements ara a dia d’avui per saber
quin heliport volem. Si vostès ens presenten un
estudi de viabilitat econòmica dient que ens hi entra
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un heliport enorme, que ens aportarà molt, i que no
molestarà a ningú. Doncs, no ho sé, ja ens
posicionarem. Però el que no farem a cegues, com
vostès a vegades sembla que fan, prendre decisions
d’una envergadura tan important com és aquesta.
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Doncs, nosaltres, ja li he dit, demanem una triple
validació, abans era una doble, ara és una triple. No
ho sé, això és una miqueta com amb finances, i el Sr.
Pere López també ho coneix això, les triples A.
Doncs, aquí tindrem una triple valoració de
l’heliport si està bé o no està bé. Doncs, per més
garantia que això, jo no sé què hauríem de fer!

Miri, jo la veritat, vostè no m’està convencent gaire.
A mi em dóna la impressió que vostès ja ho tenen
clar que ho volen fer allà. Que aquests informes, em
jugaria el 99% que no diran res que els hi faci
canviar d’opinió. Però bé, si m’equivoco, doncs,
millor, i en tot cas, serà un símbol de saviesa per part
seva.

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

Perquè si realment, justament aquests informes tan
importants, jo li demanaria de parar-ho tot ara
mateix. És a dir, si estem ara plantejant-nos que és
possible que l’heliport a les Tresoles no es faci, si us
plau, parin ja de fer despeses i de fer actuacions.
Perquè una d’elles que justament li vull demanar i
que espero que m’expliqui, és a dir, jo voldria saber
quines actuacions urbanístiques s’han fet en aquells
terrenys? Quines gestions hi han hagut entre el
Govern, el Comú d’Encamp, els propietaris dels
terrenys de les Tresoles? Quines hi han hagut? Hi
han hagut compres-vendes de terrenys? Hi han
hagut permutes? És a dir, s’està tancant tot ja per
acollir aquest heliport o no? No ho sé! Expliqui’nsho, si us plau!

La Sra. Rosa Gili:
Sí, moltes gràcies Sr. síndic.
A veure, li agraeixo el que m’ha explicat. No s’ho
agafi com una agressió. En el tema urbanístic es
diuen coses. Nosaltres som representants del poble,
doncs, què millor que fer-li la pregunta i que vostè la
respongui. Ja està. Si no s’ha fet res, no s’ha fet res, i
queda clar per tots i ja està.
En relació al que deia abans de posar en risc a les
persones, home! ja ho espero així, i en cap cas
plantejaria el contrari. Vull dir que amb això jo en
cap cas he dit que vostès vulguin posar en risc a
ningú. Amb això que quedi clar.

Moltes gràcies.

Miri, jo volia ara retornar a una cosa que ja li he
demanat a l’inici i que penso que no m’ha contestat,
és a dir, amb quin calendari ens estem movent?
Perquè un cop més, això ja en vam parlar quan
parlàvem de la construcció del núvol. Estem a finals
de legislatura. Estem parlant d’un projecte que jo
crec que no s’ha portat de manera massa convenient,
perquè hi ha un malestar al carrer, perquè hi ha una
plataforma, hi ha uns ciutadans enfadats, hi ha unes
signatures en marxa, hi ha un sentiment que segons
qui siguis la cosa es para i segons qui siguis no es
para. I això és una evidència. Vostès no m’ho
voldran reconèixer, però és vox populi i tothom ho
sap.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre.
El Sr. Jordi Torres:
Gràcies Sr. síndic.
Ara m’ha deixat assentat a la cadira!
No tenia massa l’esperança de convèncer-la. Ja tenia
clar que anàvem en direccions oposades. Actuacions
urbanístiques ara mateix s’estan fent els preestudis
per poder fer un pla especial. No hi han hagut
permutes, no hi han hagut plusvàlues. Si és a això
que es vol referir. És a dir, que d’això hi pot estar
convençuda.

Per tant, jo el que li voldria reiterar, és posar sobre la
taula quin calendari preveuen vostès, perquè
certament, vista l’alçada a la que estan de la
legislatura, sembla molt probable que això sigui un
nou regalet enverinat que vostès poden deixar de
cara a un futur Govern. Jo entenc que això no és
massa correcte. Si vostès ho tenien tan clar des de
l’inici...

I nosaltres, ja li puc dir, si l’informe d’aquest equip
extern no fos favorable o tingués uns elements que
indiquessin que hi ha el mínim risc perquè aquesta
instal·lació, doncs, pogués causar a les persones, ja li
dic ara mateix que no es faria. Nosaltres no volem
posar en risc a les persones. És a dir, no vulguin
vendre que nosaltres volem posar en risc a les
persones i que no valorem la feina que fan els
tècnics. Se suposa que aquesta gent són els que hi
entenen, i per això tenen les formacions que tenen.

El Sr. síndic general:
Hauríeu d’anar acabant, si us plau.
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La Sra. Rosa Gili:
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informes. I els informes que rebran, que ja tenen els
cònsols d’Escaldes-Engordany i els cònsols
d’Encamp, i que tindran les oposicions i que
trametrem a la plataforma, encara s’han de
complementar. I llavors es pot fer el que es vulgui, es
pot dir que falta allò i tal, però nosaltres estem
disposats a fer una segona valoració, i a més s’han fet
les gestions oportunes des del punt de vista de
l’Ambaixada Francesa perquè siguin ix experts
francesos. A partir d’aquí...

Sí, ja acabo Sr. síndic.
...l’emplaçament. Vostès tenien una valoració de
terrenys, us feia la millor, és feia de seguida i no en
parlàvem més i la gent es conformava.
Vostès han anat allargant, pin pam pin pam, com
sempre fan, com tots els projectes polèmics, el Sr.
cap de Govern n’és un especialista, i evidentment és
ell qui marca la línia, per tant, digui’m si us plau,
quin calendari preveuen?

El Sr. síndic general:

Moltes gràcies Sr. síndic.

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

El Sr. cap de Govern:

Sr. cap de Govern.

...comença el calendari, perquè si finalment gent
especialistes, no donen la conformitat en el que s’ha
fet o diuen que hi ha més complements, i en
definitiva sortís alguna cosa que pogués posar en mal
funcionament o que la nostra decisió fos de no fer-lo,
doncs agafaríem aquesta fase. Si això no fos així, i
que tot anés per la bona via, i amb tota
independència Sra. Rosa Gili, perquè ho ha insinuat,
els equips experts que es puguin escollir i per això
hem fet les gestions amb l’Ambaixada de França, ens
diran el que en pensen. I evidentment després hi ha
tot un calendari que va seguit. Per això en el seu
moment es va optar i felicito el ministre per un equip
pluridisciplinari, per poder-ho fer tot plegat. Que
s’acabarà aquesta legislatura...

El Sr. cap de Govern:
Sí, molt breument, evidentment el ministre li donarà
el calendari.
Miri, vostè ha dit una cosa Sra. Gili, que em sembla
que no s’ha passat una avinguda, sinó que s’ha passat
quatre pobles. Quan diu l’informe que demanem de
l’”expertise” més o menys ja està amanit. Gairebé ha
dit això.
Escolti, és que ha de veure el que diu, eh! Ha dit
això.
Miri, els passos seran els següents. Des d’un punt de
vista institucional, el Govern d’Andorra es deu de
donar les explicacions tant a la cònsol d’EscaldesEngordany, com al cònsol d’Encamp, com el que
vam fer ahir. Els consellers de l’oposició, per
exemple, ja que parlem tant d’Escaldes-Engordany,
Liberals i del Partit Socialdemòcrata, tindran a la
disposició tota la documentació, perquè ahir la
cònsol ho va dir. Perquè ho sàpiga, això li...

El Sr. síndic general:
Hauríeu d’anar acabant, si us plau.
El Sr. cap de Govern:
...no, no s’acabarà Sra. Rosa Gili en aquesta
legislatura. Vostè entendrà sense ser arquitecte ni
enginyera que evidentment d’aquí a què jo convoqui
les eleccions en menys d’un any no veurem un
aeroport perquè és impossible des d’un punt de vista
material i del temps.

El Sr. síndic general:
Evitin els debats particulars, si us plau.
El Sr. cap de Govern:

Perdoni Sr. síndic.

...li deu fer il·lusió.

El Sr. síndic general:

Ens veurem amb la plataforma per explicar-li el que
li acaba d’explicar el Sr. ministre, que hi ha una
voluntat del Govern d’Andorra de tirar endavant
aquest aeroport de les Tresoles. Però no hi ha una
obsessió malaltissa de serà allà, segur. Serà allà segur,
com diria el ministre, si la infraestructura és segura. I
solament es pararà si la infraestructura no és segura.
I es farà amb tota transparència. I no deixarem, ja
potser a qualsevol Govern, cap patata calenta. En tot
cas, amb tota transparència hi haurà tots els

Gràcies.
Sr. Víctor Naudi.
El Sr. Víctor Naudi:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, clar és preocupant veure en aquestes alçades
l’aventura en la qual s’ha llençat el Govern en

40

Sessió ordinària del dia 3 de maig del 2018

Núm. 8/2018

aquesta construcció de l’heliport i es disposa
d’informació doncs necessària, però la més
indispensable a hores d’ara constato que encara no
en disposa. Vaig demanar fa mesos en una demanda
d’informació doncs si hi havia un estudi de viabilitat
econòmica. Constatem que en data d’avui encara no
hi és. L’estudi de seguretat o d’expertise en matèria
de garantir els aterratges i els enlairaments en les
degudes condicions, encara està pendent. I també
fins i tot doncs, un estudi d’impacte ambiental, crec
que tampoc hi és.
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que haguem d’arribar a això, però bé, ho agafarem
pel costat positiu.
Vostè m’ha dit que això no serà una patata calenta
pel proper Govern. Permeti que discrepi. A dia
d’avui és una patata calenta, a dia d’avui ho és. Si
vostès refreden aquesta patata, ja en parlarem, però a
dia d’avui això és una patata calenta. I llavors la
meva pregunta seria:
Per què hi ha hagut fins ara tant secretisme en
relació a aquesta construcció?
Moltes gràcies Sr. síndic.

Bé, és posar una vegada més el carro davant dels
bous.

El Sr. síndic general:

La pregunta que li volia fer ara és: quin sistema té
previst el Govern de construcció d’aquesta
infraestructura? La fase de construcció i la fase de
gestió. Si ho faria tot el Govern o seria un sistema de
concessió privada?

Gràcies.
Sr. ministre o Sr. cap de Govern.
El Sr. cap de Govern:

Gràcies Sr. síndic.

Sí, amb el permís del Sr. ministre.
No n’hi ha hagut cap de secretisme Sra. Rosa Gili.

El Sr. síndic general:

Els informes, -ho ha dit el Sr. ministre-, els informes
volien que estiguessin validats, per això es va fer la
carta a la ministra per un equip públic francès. I ens
vam comprometre amb els de la plataforma, una
vegada tinguéssim aquesta doble validació de donarho tot.

Gràcies.
Sr. ministre.
El Sr. Jordi Torres:
Gràcies Sr. síndic.

Vist que la contesta que ha fet el Govern francès,
que diu: “Agafeu un equip d’expertise”, i nosaltres
volem agafar un equip d’expertise francès i vist que
això pot tardar, optem una vegada tinguem la carta
per donar tota la informació. No hi ha cap classe de
secretisme. I potser el que tindrem de dir, també a la
ciutadania andorrana, que evidentment i als
escaldencs, que no es farà un aeroport que no estigui
segur. Però la ciutadania andorrana que també
entengui una cosa. A mi també em preocupa el que
està passant a la Massana. Però a mi també em
preocupen els informes de l’OACIS que diuen
clarament que aquest país es dota o no d’aeroport,
no deixaran volar.

El sistema de construcció seria un sistema que
nosaltres licitaríem les obres i després es trauria a
concessió la gestió d’aquests espais.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sra. Rosa Gili.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, moltes gràcies Sr. síndic.
D’entrada també agraeixo el to emprat pel Sr. cap de
Govern ara, perquè abans ha sigut lleugerament una
mica massa paternalista.

Per tant, no hi ha un lloc neutre Srs. consellers
generals, no hi és a Andorra un lloc neutre. El 97%
del territori andorrà són muntanyes i el 3% és
habitable. Clar que és més complicat que en altres
indrets, però la responsabilitat d’aquest Govern i del
pròxim Govern és de què no puguem únicament
comptar amb un aeroport privat a la Massana.

A veure, a mi vostè em fa dir coses que jo no he dit.
Jo no he dit que l’informe fos amanit. Jo el que dit, és
que dóna la impressió que digui el que digui, vostès
ja ho tenen decidit. És a dir que no importa el que
digui. No he dit que l’informe seria amanit. Si ho ha
dit algú altre, no ho sé, però jo no ho he dit.

Miri’n el que li diré. Gairebé ja no és una qüestió de
cost, és una qüestió de sobirania. Doncs una qüestió
internacional de què de cap de les maneres se’ns
continuarà tolerant que aquí aterri l’helicòpter, a
qualsevol lloc, en qualsevol moment que tinguis de

M’alegro de veritat que les preguntes que plantegem
aquí en aquesta sala serveixin, perquè si ara als
consellers comunals se’ls hi expliquen les coses,
fantàstic. És trist, realment trobo que és molt trist
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desplaçar perquè solament passa això aquí a
Andorra.

Sra. Rosa Gili.

Per tant, si el terreny de les Tresoles...

La Sra. Rosa Gili:

Sessió ordinària del dia 3 de maig del 2018

Moltes gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Sr. cap de Govern, jo no estic a l’Executiu, vostè sí.
És la gran diferència, potser per vostè és petita però
per mi és molt important.

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.
El Sr. cap de Govern:

M’acusa de fer política. Estic fent la meva feina. Són
uns ciutadans que ens han interpel·lat. Vostè ja sé
que vostè fa política tot el dia, des del matí que
s’aixeca fins que se’n va a dormir.

Acabo Sr. síndic.
...és un bon terreny, és segur, no tingui cap dubte
que ho farem.

Uns ciutadans ens interpel·len i recollim la seva veu.
Jo és el que he fet aquí. De fet, he començat la meva
intervenció dient això, trameto aquí la seva
preocupació. Jo entenc que estic fent la meva feina,
qui veu dimonis on no n’hi ha d’haver és que potser
és qui té maneres de funcionar que corresponen més
amb el que veu amb els altres.

Si hi ha qualsevol dubte amb el terreny de les
Tresoles a nivell de la seguretat, és evident que
qualsevol Govern, aquest i vostès si governen, no el
farien. I no en tingui cap dubte, i no en tingui cap
dubte, que la cònsol d’Escaldes quan tindrà tota la
informació i si té algun dubte, independentment de
les amistats o no de tons paternalistes que no de cap
de les maneres, farà la seva feina com a cònsol
d’Escaldes que és per la seguretat. Però no li caldrà,
miri que li dic, no li caldrà perquè el mateix Govern
ja ho pararà si té qualsevol dubte sobre la seguretat.

El tema dels francesos no l’entenc massa. Això que
hagin tardat molt, no ho entenc gaire.
Sobre el fet del lloc neutre, evidentment que és
complicat trobar un lloc neutre, estic d’acord. Però li
recordava també abans, hi ha dos antecedents:
Patapou i Comella.

Ara, el que no s’hi val més en aquest país és que
cada vegada que el Govern faci una proposta, es
digui que aquella proposta no és bona i s’utilitzi, -ho
dic així, perquè tinc molts bons amics dins de la
plataforma que respecto-, s’utilitzi el neguit d’alguns
per fer política, per fer política Sra. Rosa Gili, perquè
els de la plataforma d’Escaldes-Engordany, perquè
bàsicament són d’Escaldes-Engordany, sabran de
primera mà i no més tard que demà, tota la
informació. I cada vegada que...

Jo la pregunta ara que li faria és així resumit molt
ràpid i així perquè són temes que passen moltes coses
i la memòria a vegades se’ns satura una mica.
Ens poden recordar per quina raó van abandonar
vostès els projectes de l’heliport al Patapou i a la
Comella?
Moltes gràcies.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

Estem fora de l’àmbit de la pregunta. No sé si el Sr.
ministre vol contestar...

El Sr. cap de Govern:

El Sr. Jordi Torres:

...demanin informació, la tindran. I en tot cas si al
final hi ha qualsevol dubte, no tingui cap classe de
dubte que el Govern d’Andorra pararà el projecte, i
no tingui cap classe de dubte que la cònsol
d’Escaldes és molt responsable esperant tota aquesta
documentació.

Sí, molt ràpidament.
Doncs entenc jo que donava les garanties suficients
doncs per poder albergar aquesta infraestructura en
el seu dia. De la mateixa manera que li estic
plantejant aquest, es faran tots aquests informes de
validació i si no fossin bons, evidentment tampoc
estaríem demanant aquesta zona.

Moltes gràcies Sra. Rosa Gili.
Un dia d’aquests també m’explicarà exactament on
el faria si governés.

Gràcies Sr. síndic.

No el faria, molt bé.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Moltes gràcies.

Sra. Rosa Gili.
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La Sra. Rosa Gili:

El Sr. Jordi Torres:

Molt petita.

Gràcies Sr. síndic.

Sr. ministre, el terreny de la Comella tampoc
complia les condicions?

Ja sabia que la pregunta anava per aquí. Sembla
vostè, que aquí arran d’aquesta pregunta, vulgui
estar plantejant la competència entre els dos cònsols
majors: la cònsol major d’Andorra la Vella, la Sra.
Marsol i la cònsol major d’Escaldes.

Gràcies.
El Sr. síndic general:

Com bé he dit, aquí ajuda per la carta de la
prudència fins que es tinguin tots els informes, tots
no es podrà dir fins que la infraestructura aquesta
tira endavant de manera efectiva.

Gràcies.
Sr. ministre.
El Sr. Jordi Torres:

Penso que la prudència de la corporació escaldenca
per part de la majoria doncs és bona, igual que per la
part d’Encamp perquè vostè aquí en aquest cas no
menciona en cap moment Encamp, no diu res, i
realment la infraestructura està ubicada a Encamp i
també volarà cap al nord en direcció a Encamp.
Encamp fins i tot també haurà de fer els seus
informes en el seu dia si valida aquesta
infraestructura. Doncs, la infraestructura ha de ser...
ha de complir amb tots els requisits tècnics que
s’estableix i no més enllà d’aquí.

Gràcies Sr. síndic.
Doncs sí, sí que complia les condicions. Hi havia
aquestes condicions però com vostè recorda hi van
haver d’altres condicionants que nosaltres vam
pensar que potser no era l’indret més adient perquè
se’ns havia plantejat els terrenys i després no es van
posar a disposició aquests terrenys... crec recordar
perquè la cartera aquesta en aquell moment no la
portava jo, però tot i així comparteixo la feina que es
va fer en aquell moment.

I li demano per favor, no torni a posar en dubte el
posicionament, el posicionament del Comú
d’Escaldes. Penso que aquí el bo és que tots
governem per Andorra i per una Andorra millor, i
aquí no és qüestió de parroquialismes sinó de l’Estat
andorrà i penso que tots hem de remar en la mateixa
direcció.

I després, per això justament es va buscar un terreny
en un altre indret, es va parlar amb un altre comú
que veiés bé la situació en una zona com he dit
industrial dura, allunyada de les poblacions, que ja té
afectacions sonores importants pel riu, pel trànsit
que hi ha i per les activitats que es desenvolupen i
nosaltres vam pensar que aquesta ubicació podia ser
una bona ubicació.

Gràcies Sr. síndic.

Evidentment, i li torno a repetir, la millor ubicació
seria en un terreny pla a fons de vall.

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

El Sr. síndic general:

Bé, abans de passar a la següent pregunta, suspenen
la sessió durant vint minuts.

Gràcies.

Se suspèn la sessió.

L’última repregunta, Sra. Gili.

(Són les 11.48h)
Es reprèn la sessió.

La Sra. Rosa Gili:

(Són les 12.22h)

A veure, no m’han quedat massa clar els elements
pels quals es va rebutjar la ubicació de la Comella, és
a dir, només li faré una pregunta senzilla: té quelcom
a veure amb el posicionament de la cònsol
d’Andorra la Vella i de la corporació comunal?

El Sr. síndic general:
Passem a la vuitena pregunta presentada.

8- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa
Marimon, conseller general del Grup
Parlamentari Liberal, per escrit de data 20
d’abril del 2018, relativa a les prospeccions
encomanades per Govern a l’entorn de
l’església del Pas de la Casa.

Moltes gràcies.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre.
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Ja li vaig comunicar personalment a vostè que la
voluntat d’aquesta pregunta era establir la pedagogia
de si els procediments tots són els correctes, però
també a la vegada -i avui em permetré la llicència
vistes les expressions emprades avui d’ “apujar-se a la
festa” o “passar-se quatre pobles”-, de dir “se’m
posen els pèls de punta” moltes vegades quan veig
que presumiblement s’estan malbaratant diners
públics. Ho vam veure -i ara parlàvem de l’aeroport i
dels 700.000 euros d’informes que ens hem gastat
fins ara i encara no hem vist res, o amb els canvis de
llums de l’Estadi comunal amb més de mig milió
d’euros- i vaig veure aquests 200.000 euros que
malauradament s’haurà de gastar el Comú
d’Encamp, res a veure òbviament amb el ministeri i
la ministra, simplement perquè qui ha de pagar la
reparació i la remediació d’aquestes obres és el
propietari, i malauradament pel ciutadà d’Encamp
en aquest cas, perquè és el primer damnificat que és
qui no podrà gaudir amb altres alternatives d’inversió
d’aquests 200.000 euros, que haurà de sufragar
aquesta contaminació del sòl.

Exposa la pregunta el Sr. Ferran Costa.
Teniu la paraula.
El Sr. Ferran Costa:
Gràcies Sr. síndic.
Vist que el Comú d’Encamp ha convocat un concurs
públic per als treballs de remediació del sòl a l’entorn
de l’església de Sant Pere del Pas de la Casa.
Vist que Govern va convocar un concurs
internacional per a la licitació dels treballs “estudi
d’investigació de la condició del sòl del Pas de la
Casa” en data 6 de maig de 2015.
Atesos aquests antecedents, es pregunta: pot
informar Govern de quins indrets del Pas de la Casa
concloïa l’estudi encarregat que requerien una
intervenció de remediació del sòl?
Gràcies Sr. síndic.

Li pregunto Sra. ministra, perquè em va sobtar
també analitzant aquest dossier que el vessament
inicial que ha provocat aquesta intervenció es va
detectar l’any 2008... molt, molt, molt abans de què
vostè encapçalés la cartera ministerial molt abans de
què DA ocupés el Govern. I sobta que no és fins que
vostè entra a la cartera que demana aquests estudis.

El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.
Pel Govern, té la paraula la ministra, Sra. Sílvia
Calvó.
La Sra. Sílvia Calvó:

Per tant, és en aquest sentit potser que no s’actua
massa vegades amb la celeritat oportuna per tal
d’evitar potser uns sobre costos que al cap i a la fi
acaba sempre pagant el damnificat que ja li deia: el
ciutadà del país que és qui, al cap i a la fi, ha
d’esmerçar uns esforços econòmics en unes partides
que potser s’haguessin pogut evitar.

Gràcies Sr. síndic.
L’estudi d’investigació de la condició dels sòls del Pas
de la Casa que es va adjudicar al juliol del 2015 va
investigar 3 zones del Pas de la Casa: entorn de la
plaça Vaquers i Carrer Bearn, l’entorn de l’església
de Sant Pere i l’entorn de la plaça Coprínceps.
Les conclusions de l’informe que vam rebre a l’abril
del 2016 indiquen que és necessari dur a terme
actuacions de restauració del medi fins l’eliminació
de la fase lliure d’hidrocarbur als piezòmetres P1 i P8,
ubicats a la zona d’estudi de l’entorn de l’església del
Pas de la Casa i als piezòmetres P5 i P6 ubicats a la
zona de l’estudi de l’entorn del carrer Bearn amb
plaça Vaquers.

És en aquest sentit per tant en el que li feia la meva
pregunta i per veure aquests protocols com
s’estableixen.

Gràcies Sr. síndic.

Per la dúplica, Sra. ministra.

El Sr. síndic general:

La Sra. Sílvia Calvó:

Gràcies.

Sí, gràcies Sr. síndic.

Per la rèplica, Sr. conseller.

Doncs de fet, si vol remuntar en l’històric dels
vessaments al Pas de la Casa, hauríem de remuntar
fins i tot encara més endarrere perquè uns dels
primers afloraments identificats d’hidrocarburs al Pas
de la Casa va tenir lloc al 2016.

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

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

Després es van constatar també afloraments al 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2014 i hem tingut un
vessament l’any passat.

Gràcies.
Per les repreguntes, Sr. conseller.

De tot aquest històric perquè justament per preparar
la pregunta vaig tornar a recollir una mica l’històric
del context particular del Pas de la Casa, se’n van
desprendre varis intercanvis entre el Govern i els
respectius comuns per tractar aquesta problemàtica,
però de fet és veritat que es van anar posposant i no
es va endegar cap acció concreta fins justament al
maig del 2015 on des del Govern vam pensar que no
es podia demorar més amb aquesta problemàtica, i
vam visitar l’estudi d’investigació de la condició de
sòls, sabent que el comú procedirà a les actuacions
de remediació.

El Sr. Ferran Costa:
Gràcies Sr. síndic.
Sra. ministra la felicito. Justament moltes de les
preguntes que jo tenia encomanades ja me les ha
respost amb la seva intervenció explicant totes
aquestes tasques de prevenció que diu que vostè està
al capdavant de la cartera que ha tirat endavant, per
tant la qual cosa penso que la prevenció és justament
una de les mesures clau per evitar despeses
innecessàries en el futur, i en aquest sentit totes les
seves explicacions més que satisfan, i per tant, la
felicito sense cap mena d’excepció, amb tota la
rotunditat que faci falta.

Justament al que apunta vostè Sr. conseller, i té raó,
és que aquests estudis de sòls i les corresponents
actuacions de remediació tenen un cost molt
important tant pels particulars com per part de
l’Administració pública i per aquest motiu al 2015 en
paral·lel amb aquestes actuacions doncs que anaven
encaminades a recuperar la qualitat del sòl, també
vam engegar una campanya d’inspecció porta a porta
a tot el país per evitar justament doncs, o per
comprovar o per vetllar, que els dipòsits de gasoil
estiguessin conformes a la normativa.

Dit això, llegint l’estudi, que és un estudi
eminentment molt i molt tècnic, sí que se’n veuen
bàsicament dues conclusions que ens porten a
aquests riscos. Riscos mediambientals pels quals
vostè ja s’ha procurat de trobar-hi una solució, per
bé que costosa. Malauradament, però és la que és,
però també llegint aquest estudi hi ha afectacions
greus i un risc potencial, també, per a la salut.

La primera acció la vam fer al Pas de la Casa
justament perquè érem coneixedors d’aquesta
problemàtica i a hores d’ara ja hem inspeccionat al
cent per cent doncs, els dipòsits d’hidrocarburs
d’aquesta zona.

La meva pregunta en aquest sentit, ha traslladat
també aquest informe tècnic al Ministeri de Salut?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Llavors, el que voldria recordar és que al 2015 quan
vam començar, únicament el 27% dels dipòsits eren
conformes a normativa, és a dir, menys d’un parc de
les cubes de gasoil del Pas de la Casa complien la
normativa. Ara ja en compleixen més del 80% i
esperem que a finals d’any, amb els tràmits que estan
fent els últims titulars dels dipòsits de gasoil, la
totalitat del parc de cubes del Pas de la Casa sigui
conforme a normativa. Això és una acció de
prevenció important perquè el fet de què tinguin
totes les garanties quant al compliment de la
normativa, amb les corresponents proves
d’estanqueïtats que hauran d’haver fet, amb tota la
instal·lació adequada doncs, esperem que pugui
evitar aquests esdeveniments que s’han anat
reproduint d’any en any i que han acabat afectant el
sòl del Pas de la Casa, un sòl en una zona de
capçalera de conca i de capçalera de conca
transfronterera, i per tant, amb una gran
responsabilitat d’Andorra quant a fer que el medi
ambient en aquesta zona estigui impecable.

Gràcies.
Sra. ministra.
La Sra. Sílvia Calvó:
Gràcies Sr. síndic.
De fet, una mica el que recull l’estudi és el
procediment bàsic que s’està seguint. Primer, doncs,
s’avalua amb una diagnòstic si les concentracions de
contaminants al sòl, doncs, són superiors a les
concentracions que hauria de tenir aquell sòl si fos
amb unes condicions naturals. I després es fa una
avaluació de risc.
Justament si l’avaluació de risc, doncs, conclou que
hi ha risc per a les persones o pel medi ambient, és
quan es posen en marxa aquestes actuacions de re
mediació del sòl, que en aquest cas són les quines
posarà en marxa ara, doncs, el Comú d’Encamp.
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
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Atès el tancament pressupostari de l’exercici 2017
es pregunta:

Gràcies.

Pot informar el Govern de l’estat en què es troben
els deutors reconeguts com a comptes a cobrar?

Sr. conseller.
El Sr. Ferran Costa:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

Vostè parla en condicional, i ja li dic amb totes les
reserves, perquè òbviament jo no sóc cap tècnic
mediambiental, però llegint l’informe penso que se’n
desprèn de manera molt clara el risc per a la salut. I
si em permet li llegeixo dues frases, perquè em diu
que totes aquestes prospeccions indiquen l’existència
d’un nivell de risc potencial descrit com a no
acceptable per la vida i inhalació de volàtils. És a dir,
simplement al respirar estan en aquestes zones
contaminades. I la contribució individual de
cadascun dels composts tenen un cas de nivell de
risc cancerigen, en el cas del benzè, etc.

Pel part del Govern, té la paraula el ministre, Sr.
Jordi Cinca.
El Sr. Jordi Cinca:
Gràcies Sr. síndic.
La pregunta és prou genèrica com per respondre
d’una manera intuïtiva i després suposo que vostè ja
anirà baixant al detall que cregui convenient. Entenc
que m’està preguntant pel que en la liquidació que
vostès tenen dels comptes del 2017 és la partida de
deutors de drets reconeguts, i que a tancament del
2017 era de 53.477.829 euros, i aquesta partida a
finals del mes d’abril està situada en 8.465.612 euros.
La diferència i diria que, fins i tot, ja en alguna altra
ocasió hem tingut l’oportunitat de parlar-ne ena
aquesta mateixa sala, doncs, ve per la gestió de
cobrament que es fa durant el primer trimestre,
bàsicament, de l’exercici immediatament posterior.
Deutes que es liquiden durant l’exercici 2017, però
que el seu cobrament es fa durant l’exercici següent,
en aquest cas el 2018.

Per tant, no tant pregunta, sinó que jo li diria que
segurament caldria o valdria molt la pena incidir en
aquestes observacions en l’estudi. Vostè ja ha pres les
mesures pertinents pel risc mediambiental que de
l’estudi se’n desprèn, però penso que també caldria
posar tot l’esment a les mesures pertinents per evitar
aquests riscos sanitaris que clarament s’expressa en
aquest informe.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Per tant, intentant respondre el que entenc és la
pregunta que es fa, dels 53 milions i mig, per fer
xifres rodones, que teníem en el tancament a 31 de
desembre del 2017, a finals d’abril, doncs, la xifra se
situa en aquests 8.500.000 fent xifres rodones.

Gràcies.
No sé si Sra. ministra voleu dir alguna cosa...
Alguna altra repregunta...

Gràcies Sr. síndic.

Bé, si no hi ha més repreguntes, passaríem a la
següent pregunta presentada, és la pregunta número
9.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

9- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo
Fernàndez, president del Grup Parlamentari
Liberal, per escrit de data 20 d’abril del 2018,
relativa als cobraments pendents del Govern.

Sr. conseller, per la rèplica.
El Sr. Jordi Gallardo:
Sí, gràcies Sr. ministre.
Amb data 28 de desembre del 2016, fou publicat al
BOPA el nou Reglament relatiu a l’adopció de
normes internacionals de comptabilitat del sector
públic, conegudes com NICSP, aquesta normativa
respon, així es va explicar i així ho explica la
memòria, la necessitat d’administrar de manera més
responsable i transparent els recursos públics.

Fou registrada amb el número 534 i s’ha publicat en
el Butlletí número 32/2018, del 23 d’abril
Exposa la pregunta el Sr. Jordi Gallardo.
Teniu la paraula.
El Sr. Jordi Gallardo:

Ens congratulem de l’adaptació a les normes
internacionals de comptabilitat, un pas que hauria de
dotar als comptes públics de més traçabilitat,

Gràcies Sr. síndic.
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I això, insisteixo, no és en demèrit d’executius
anteriors, senzillament és l’evolució que està seguint
la normativa internacional. És veritat que a Andorra
no teníem cap obligació d’assumir les NICSP de
manera immediata. De fet, com vaig explicar en el
seu moment, diria que la major part dels països de la
mateixa Unió Europea encara no han fet aquest pas.
I per tant, nosaltres ens hem avançat, doncs, en ares
d’aquesta transparència. I sens dubte, aquest és el
primer exercici que es tanca en base a aquestes
NICSP, és el primer informe, per tant, es fa en base a
aquestes NICSP i, sens dubte, el podrem millorar.

Lamento dir-li que pel moment no hem vist grans
canvis entre la manera de com es presentaven els
números o com es presentaven, millor dit, abans
d’aplicar aquestes normes, i com es continua
presentant.
Ens ha sobtat el creixement dels comptes a cobrar de
la memòria de tancament de 31 de desembre del
2017, no ens ha sobtat però, i aquesta és la mala
notícia, que no s’adjunti cap explicació al respecte.

Però si vostè es mira l’informe amb la seva globalitat,
crec que no hi ha dubte que és bastant més explícit,
bastant més detallat, i per exemple, parlant de les
liquidacions i, per tant, de les liquidacions versus les
partides cobrades, per primera vegada el propi
informe fa aquesta diferència, explica quan s’ha
liquidat, s’explica quan s’ha cobrat. Si fem la lectura
d’això juntament amb el quadre que vostè acaba
d’esmentar, doncs, es veu clarament d’on surten les
diferències.

Verificant la nota 5 de la memòria de tancament,
s’adjunta un quadre de comptes a cobrar sense cap
explicació ni una línia per justificar l’augment de 16
milions entre el tancament del 2016 i el tancament
del 2017.
Parlem d’una variació del 35% dels comptes a cobrar
d’un exercici a l’altre, segons la pàgina 123; 16
milions, un augment del 35%, cap explicació al
respecte.
Jo penso i crec que vostè convindrà amb mi també,
que una variació d’aquestes característiques
requeriria alguna explicació més, si el que es vol i es
persegueix és assolir aquesta transparència en la
gestió de les dades per poder tenir també aquest
reconeixement i homologació internacional.

Però insisteixo, sóc perfectament receptiu a què
aquesta informació es pot millorar sense cap mena de
dubte, i s’anirà completant, però també penso que
tots ens hem de congratular i, insisteixo, no tinc cap
ànim de penjar cap medalla ni jo ni el Govern, sinó
que penso que és l’evolució lògica i és el que hem de
fer, doncs, ens hem de congratular de l’avanç que
s’ha fet fent aquest esforç de passar a les NICSP.

Però si no hi ha la voluntat d’explicar les coses, per
moltes normes que s’adoptin i s’anunciïn, si la
informació no es vol compartir continuarà amagada.

Gràcies Sr. síndic.

Una variació de 16 milions d’euros, com li acabo de
dir, pensem que requereix d’alguna explicació més,
encara que sigui a peu de nota o a peu del quadre
que vostès adjunten. Un quadre que és el que sempre
s’ha adjuntat, però en aquest cas, degut a aquesta
variació, pensem que requeria d’una explicació més
acurada.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Per les repreguntes, Sr. conseller.
El Sr. Jordi Gallardo:
Gràcies Sr. ministre.

Gràcies Sr. síndic.

Ja li he fet en la meva primera intervenció i li he
reconegut que em semblava un pas important i que
el compartim, aquesta voluntat de fer de la gestió
dels comptes públics una gestió més transparent i
que es pugui assegurar la traçabilitat també de tota
aquesta gestió.

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

Repassant aquest tancament de comptes, la pàgina
123, que ja li he fet esment, la variació en el
deteriorament dels valors de crèdit per operacions de
gestió, la previsió de deutes que preveu que no
cobrarà ha passat de 92 milions a 80 milions, una
reducció de 12 milions.

El Sr. Jordi Cinca:
Més enllà de fer la valoració de la documentació que
vostès reben amb la liquidació en base a un quadre
en particular, crec que és just fer un reconeixement a
què el conjunt de la liquidació, doncs, té un nombre
d’informació, una quantitat d’informació bastant més
detallada i bastant més explícita de la que
històricament s’havia donat.

Pot explicar el ministre com s’ha aconseguit reduir la
xifra de 12 milions i si això significa que el Govern
ha cobrat aquests diners?
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Gràcies.

d’euros del 2017, la part que el Govern no hagi
cobrat i que ha hagut d’ajustar.

El Sr. síndic general:

És així Sr. ministre?

Gràcies.

El Sr. síndic general:

Sr. ministre.

Gràcies.

El Sr. Jordi Cinca:

Sr. ministre.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Jordi Cinca:

La partida a la qual vostè fa referència de
deteriorament del valor de crèdits són les partides
aprovisionades. Per tant aquí no estem parlant de
què s’hagi cobrat explícitament aquests diners, que
podria ser una raó per la qual baixessin les
provisions, sinó respon a indicacions rebudes des del
propi Tribunal de Comptes en el que se’ns
remarcava que hi havia una sobre provisió en
algunes partides.

Si em pot tornar a repetir la pregunta, no sé si l’he
seguit exactament amb el que m’estava dient.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. conseller.

Si em permet, aprofito per explicar una mica la
política de provisions que es segueix.

El Sr. Jordi Gallardo:

El que fem és que qualsevol deute que tingui més de
dos anys d’antiguitat s’aprovisiona al 100%.
Qualsevol deute que tingui més d’un any d’antiguitat
s’aprovisiona el 85%, i els deutes de l’any en curs, de
l’any que s’està tancant en aquest cas, per tant
estaríem parlant del 2017, s’aprovisionen amb un
60%. Lògicament, a mesura que es van cobrant
partides que s’han aprovisionat, evidentment aquesta
partida va variant i en funció de l’èxit que es té en la
gestió de cobrament, doncs es poden desdotar
provisions fetes. Però en aquest cas, aquesta variació
tan significativa respon en part a partides que s’han
cobrat, però també respon a una voluntat de seguint
les indicacions del Tribunal de Comptes, desdotar
part de provisions per excessives.

Li deia que segons l’article 7 de la Llei general de les
finances públiques, el Govern ha de resoldre la
prescripció dels drets econòmics d’ofici. Entenc que
s’ha restat de la liquidació pressupostària de 423
milions d’euros del 2017 la part dels 12 milions que
ha prescrit i la part que vostè doncs ha dit que el
Tribunal de Comptes li ha recomanat ajustar, si és
així o no?

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Jordi Cinca:

El Sr. síndic general:

No, no és així perquè no s’ha de fer així. Entenem
que no s’ha de fer així.

Gràcies Sr. síndic.

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

Gràcies.

Noi és fàcil d’explicar això en una sessió de
preguntes orals, però deixi’m que li posi un exemple
per veure si sóc capaç de manera més gràfica de què
s’entengui quina és la diferència en aquest cas entre
el tractament financer que es fa i el tractament
pressupostari.

Sr. conseller.
El Sr. Jordi Gallardo:
Gràcies Sr. síndic.
Per tant, entenc que pel que m’explica vostè hi ha
una part que potser s’ha cobrat i una part que doncs
que s’ha ajustat seguint les indicacions del Tribunal
de Comptes.

Imaginem una obligació d’un obligat tributari per
exemple, que es liquida l’any 2016 per valor d’un
milió d’euros. Però que durant l’exercici 2016 no es
cobra. Aquesta partida automàticament passaria a
deutors per drets reconeguts i per tant, formaria part
d’aquells 53 milions per exemple, dels que parlàvem
a l’inici de la seva pregunta.

Segons l’article 7 de la Llei general de les finances
públiques, el Govern ha de resoldre la prescripció
dels drets econòmics d’ofici, i entenc que s’ha restat
de la liquidació pressupostària dels 423 milions
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Quan aquesta partida es liquidi per exemple, dos
anys més tard, no formarà part de la liquidació del
2018. Anirà a disminuir el compte de deutors amb
drets reconeguts. Per tant, tindrà un impacte en el
balanç, però no anirà a la partida de liquidació.
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Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.

I per contra, sí que apareixerà en aquesta columna
que per primera vegada els hi hem posat en la
liquidació, que és de les quantitats cobrades.

Sr. ministre.

Perquè ens entenguem, de forma paradoxal ens
podríem trobar amb un any extrem amb què no es
liquida res, doncs liquidació zero, i en canvi haver
cobrat quantitats perquè fossin d’exercicis anteriors.
I malgrat tot la liquidació sortiria 0. Li estic posant
un exemple absurd, però per intentar fer gràfic el que
li estic explicant.

Es gestionen totes dues partides amb els mateixos
mètodes, els mateixos procediments. A més,
darrerament aquests darrers dos anys, havent-hi
introduït la capacitat executiva del propi Govern,
igual que també ara la tenen els comuns, que penso
que és un avenç molt significatiu.

El Sr. Jordi Cinca:

També perquè ens situem. Aquesta partida de
deutors de drets reconeguts de pressupostos
d’ingressos tancats, fa referència al cúmul de tots els
deutes reconeguts des de l’any 2000. Per tant, és
acumulativa i és evident que a més vell es fa un
deute, més dificultats es té a cobrar. D’aquí la
política de provisió que li explicava abans i una
política em sembla a mi, prou prudent que com li
deia ens porta a aprovisionar el 100% del deute quan
aquest ja té dos anys d’antiguitat. I això no és una
novetat, ja fa anys que es fa així.

Per tant, no funciona de la manera que vostè diu.
Les quantitats que es van cobrant o les quantitats
que es van desdotant, tenen impacte en el balanç
però no tenen impacte en la liquidació d’aquell
exercici que només reflexa allò que s’ha liquidat en
aquell exercici.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.

Per tant, és una xifra que indefugiblement s’anirà
incrementant cada any.

Sr. conseller.

Lligat amb el que vostè em preguntava abans, què
caldria fer perquè aquesta xifra es normalitzés? No
per la via de cobrar, deutes que són de l’any 2005 per
dir alguna cosa i que estan en aquesta xifra, no es
cobraran i en molts casos han prescrit. Doncs seguint
una mica amb el que vostè em preguntava en la
pregunta anterior, el que caldria és anar depurant
aquest balanç cada ix temps amb aquells deutes que
ja són incobrables. I és veritat que això
històricament no s’ha fet mai.

El Sr. Jordi Gallardo:
Gràcies Sr. síndic.
Per tant entenc que els imports que s’hagin cobrat,
s’han d’ajustar o s’han de realitzar ajustaments
retroactivament a les liquidacions dels exercicis que
pertoca.
Em sembla no, Sr. ministre?
Els deutors per drets reconeguts d’ingressos, també
mirant aquest quadre que passen de 68 a 53 milions,
es contradiu una mica amb la resposta que em va
donar vostè al Parlament quan fa molt temps ja li
vaig demanar pels impostos pendents de cobrament.

Ja li avanço que la nostra intenció, nosaltres tampoc
ho hem fet, també val a dir-ho, ni en la passada
legislatura ni fins ara. I és veritat que en l’inici
d’aquesta legislatura ens vam plantejar fer aquest
exercici i vam optar per esperar-nos a la implantació
de les NICSP i a partir d’aquí fer una neteja de tots
aquells deutes històrics, prescrits i que difícilment
per tant ja no es cobraran.

Em deia vostè llavors que a més impostos més
deutors, però avui veiem que no és el cas, cosa que
ens felicitem, perquè vol dir doncs que la capacitat
de recuperar aquests deutors pendents de cobrament
millora, tot i que va en contra una mica del que
vostè em va dir.

Per tant, caldria fer aquest exercici, i aquesta xifra de
64 milions es normalitzaria molt més i reflectiria allò
que són deutes reconeguts d’exercicis anteriors,
encara amb possibilitat de ser cobrats. Que és el que
entenc que no hauríem d’anar a parar.

Llàstima però, que no hagi estat tan eficient, aquesta
capacitat en l’epígraf d’ingressos tancats, on en lloc
de reduir s’incrementa, de 50 milions passen a 64.

Gràcies Sr. síndic.

La pregunta és: si no gestionen totes dues partides
amb els mateixos principis, o com s’explica aquest
increment?
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El Sr. síndic general:
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legislatives que es van fer en el seu moment i aquesta
capacitat executiva que ara té el propi Govern i els
comuns ja no passarà més, no? Però és cert, és una
realitat amb la que ens hem trobat. De fet, no és la
primera sentència que hi ha en aquest sentit i, per
tant, això ho reflectiria el tancament del 2018 en el
supòsit que en el 2018 no s’hagués fet front a aquest
pagament. Ja li avanço també que durant el 2018
complirem el que diu la sentència i per tant pagarem,
i per tant ja no sortirà en els comptes en el
tancament del 2018.

Gràcies.
Sr. conseller.
El Sr. Jordi Gallardo:
Gràcies Sr. síndic.
De fet, una de les repreguntes anava en aquest
sentit, si la part dels deutes que sabem, ja perquè són
històrics, que no es cobraran, doncs s’han aflorat o es
tenia la intensió de fer l’apunt comptable respectiu.
Per tant, ja ha avançat vostè que sí, i em sembla
doncs un pas important en aquest camí de
transparència i traçabilitat.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Jo voldria afegir una última pregunta també.

Gràcies.

Recentment hi ha hagut una sentència en relació als
deutes o als imports que havien de cobrar els comuns
i que per mal funcionament de la justícia no han
pogut arribar a cobrar i que el Govern haurà
d’abonar. Estem parlant em sembla si no m’erro de
dos milions d’euros. I la pregunta és: si el saldo
deutor de l’informe de tancament de comptes del
2017 preveu aquest import? O quan es preveu
incloure aquest import, si seria en un altre exercici.

Alguna altra repregunta...
Sr. conseller.
El Sr. Jordi Gallardo:
Sí gràcies, la darrera Sr. síndic.
Entenc que ara que amb les noves atribucions que
vostè comentava que legislativament hi són, doncs
aquesta situació és difícil, potser no impossible.
Potser atès també que s’ha anat, o es pot anar
depurant també, aquests deutors cobrament o quasi
definitiu no cobrament.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.
Sr. ministre.

El Sr. síndic general:

El Sr. Jordi Cinca:

Gràcies.
Sr. ministre.

La sentència a la qual vostè fa referència és posterior
al tancament i per tant, aquesta és una obligació que
no podíem recollir perquè estem també per situarnos, estem parlant de deutes que poden tenir obligats
tributaris vers la institució comunal. La institució
comunal en un moment determinat seguint el que
deia la llei en aquell moment, davant de no haver
cobrat el deute el va portar a la Batllia, la Batllia
efectivament doncs va ser suficientment àgil amb la
gestió d’aquests recobraments, han acabat
prescrivint els deutes, i per tant, ara ja hi ha aquesta
sentència en la que doncs a parts iguals d’una banda
se li diu als comuns que cobraran només el 50%
d’allò que havien portat a la Batllia perquè s’entén
de què ells tampoc van ser prou àgils en la gestió del
recobrament i l’altra, se li imputa al Govern doncs
en tant que responsable subsidiari del fet de què la
Justícia no hagi acabat els procediments de
recobrament.

El Sr. Jordi Cinca:
Gràcies Sr. síndic.
Sí, la voluntat efectivament és aquesta. És que la
capacitat executiva que té en aquest moment el
Govern ens ha de fer més àgils a l’hora de gestionar
els impagats i, per tant, evitar d’aquesta manera que
es pugui produir una situació de prescripció sense
haver fet tot el procediment que preveu la Llei de
bases de l’ordenament tributari, de recobrament. Sóc
incapaç d’afirmar-li que no es puguin produir també
situacions de prescripció, crec que ningú ho podria
fer, però en tot cas sí que estic convençut -de fet ja
ho comencem a notar- que serem bastant més àgils.
Hi ha l’exercici 2017, inclús el 2016 que va ser quan
vam començar a notar-se alguns guanys d’aquest nou
format i encara seran més àgils quan puguem establir
o acabar de posar en funcionament alguns
mecanismes que ja s’han previst com d’intercanvis
de fitxers, per exemple, amb les entitats bancàries de

Bé, això la bona notícia, també n’hem parlat algunes
vegades, és que gràcies a les modificacions
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El Sr. Gilbert Saboya:

manera que sobretot tot el que és la gestió dels petits
deutes es pugui fer de manera molt automatitzada.
Pensi que si no ho fem en aquests formats
automatitzats vol dir una gestió deute per deute, i val
igual per un deute d’1 milió d’euros que per un deute
de 20 euros, cartes... el procés és feixuc però també
la Llei ens permet mecanismes més àgils que sobretot
posarem en pràctica, que en aquest moment estan
fent les proves, pel que és la gestió dels petits deutes.

Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, com indicava en aquella resposta, efectivament
el Departament... el Ministeri d’Economia està
treballant amb el Departament d’Estadística que
penja del Ministeri de Finances amb poder creuar les
bases de dades d’inversió estrangera, amb la base de
dades del Registre de dipòsit de comptes que és allà
on entenem que s’haurien de contenir les
informacions de manera prou fiable doncs per poder
procedir a tenir aquesta informació de manera, com
dic, fiable i consistent. Tingui en compte que la
digitalització dels comptes de l’any 2014, que és l’any
que hem agafat com a referència perquè és un any on
la inversió estrangera estava amb ple funcionament i
amb uns imports respectables, la digitalització del
dipòsit de comptes de l’any 2014 es va acabar al
juliol del 2017, per tant, l’any passat. A partir del
novembre del 2017 es va engegar el grup de treball
conjunt amb Estadística i li puc dir que al març
d’aquest any hem tingut un primer resultat de
creuament de fitxers però a hores d’ara no podem fer
encara públiques les dades perquè ens hem
d’assegurar la consistència i fiabilitat d’aquestes
mateixes perquè, com li deia, estem creuant fitxers
que obeeixen a dos sistemes diferents i, per tant, des
del punt de vista del Ministeri d’Economia ens hem
d’assegurar que siguin realment consistents i fiables.

Jo crec que amb això millorarem substancialment.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Bé, passaríem a la següent pregunta i darrera, la
pregunta desena.

10- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa
Marimon, conseller general del Grup
Parlamentari Liberal, per escrit de data 20
d’abril del 2018, relativa a la inversió
estrangera efectivament realitzada dels
exercicis on aquesta dada ja sigui disponible.
Fou registrada amb el número 535 i s’ha publicat en
el Butlletí número 32/2018, del 23 d’abril.

Comptem que durant aquest 2018 hauríem de tenir
les dades del 2014 i em comprometo a fer-les arribar,
a més estic segur que les farem públiques en el
mateix moment, però em comprometo a fer-les
arribar al conjunt de grups parlamentaris de seguida
que les tinguem efectives.

Exposa la pregunta el Sr. Ferran Costa.
El Sr. Ferran Costa:
Gràcies Sr. síndic.
Vist que recentment en seu parlamentària el
ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, el
Sr. Gilbert Saboya, va manifestar que estava
treballant en les xifres de la inversió real portada a
terme per aquelles empreses estrangeres que han
decidit implantar-se al país, i que estava a punt de
disposar de les dades del 2014. Atesos aquests
antecedents, es pregunta: pot informar Govern de la
xifra total d’inversió estrangera efectivament
realitzada per aquells exercicis on la xifra ja sigui
disponible?

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Per la rèplica, Sr. conseller.
El Sr. Ferran Costa:
Gràcies Sr. síndic.
Gràcies Sr. ministre.

Gràcies.

Només una reflexió al voltant del que vostè ens
acaba d’explicar.

El Sr. síndic general:

Entenc la dificultat que té fer aquesta digitalització
de totes les dades, el creuament de les dades amb els
dipòsits efectius de comptes, però també tinguem en
compte que estem analitzant ara al 2018, i encara no
estem en possessió de les dades com vostè acaba de
dir, dels resultats d’una llei del 2012 que entra en
vigència al 2013, l’impacte d’aquesta Llei de les

Gràcies.
Per part del Govern, respon el ministre, Sr. Gilbert
Saboya.
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dades del 2014 encara no les tenim. Jo el tinc a vostè
com una persona molt assenyada, vostè fa molt que
està al capdavant d’aquest ministeri però, és clar, per
també fer acció política calen unes dades fiables que
ens ajudin a condicionar l’acció política i és
preocupant que vostè ens indiqui que a dia d’avui
això, el que vostè mateix deia, que a dia d’avui no
tenim unes dades fiables sobre el resultat de la
inversió estrangera d’una llei del 2012.

Sessió ordinària del dia 3 de maig del 2018

La digitalització de comptes del dipòsit de comptes,
com li deia, de l’any 2014 va acabar al juny del 2017.
Perquè vegi també la diferència de ritmes, la
digitalització de comptes del 2015 pràcticament el
gruix d’aquesta s’ha acabat al març d’aquest any. És a
dir, que del 2014 arriba al juliol al 2017 quan això ja
ho tenim més per la mà tot el 2015 ja arriba al març
del 2018. Queden encara uns sis-cents comptes -ho
dic de memòria, eh?-, però queden uns sis-cents
comptes perquè a més el Ministeri d’Economia del
que s’ha cuidat és de fer un exercici de revisió de tot
el dipòsit de comptes perquè, realment ens hem
d’assegurar que les dades siguin fiables, com li deia, i,
per tant, aquest any no tan sols tindrem digitalitzat e
2014 sinó també el 2015. I estic segur que el 2017,
llavors el ritme ja serà més ràpid.

Entenc la dificultat, entenc la problemàtica però és
desassossegada contemplar que no podem tenir unes
dades que ja haurien d’estar disponibles per tenir una
acció política doncs que s’adiés a la realitat i no a les
estimacions.
També entenc que qualsevol estimació estadística
per reflectir una realitat té les seves complicacions i
la seva complexitat, però una mica tenim una sèrie
de dades que són un cúmul potser de bones
intencions, i això no deixa de ser un xic preocupant.

Com li deia, el 2018 el que comptem és tenir les
dades reals en base a dipòsit de comptes de la
inversió estrangera del 2014. També crec que un cop
haguem fet aquesta feina de contrast sobretot de
consistència i de fiabilitat de les dades del 2014,
també podrem tenir les del 2015.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Però és veritat que la mostra és més petita en el
2014. Ara hem de fer una mostra per validar que
totes aquelles dades que surten en el dipòsit de
comptes les puguem contrastar. Jo crec que això serà
durant el 2018 i, que per tant, podrem donar
satisfacció a la vostra petició...

Gràcies.
Sr. ministre, per la dúplica.
El Sr. Gilbert Saboya:
Sí, gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Bé, vostè fa una interpretació de les dades. Les dades
fiables que sempre hem publicat eren totes aquelles
que eren relatives a la inversió estrangera declarada
en les autoritzacions, i aquestes són fiables, eh?

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.
El Sr. Gilbert Saboya:

El que sí també li he dit, i personalment crec que en
aquesta Cambra ho he dit vàries vegades, el que no
podem fer és assimilar les dades declarades en el
procés del dipòsit de la inversió estrangera amb
aquelles que realment s’han executat. I és amb
aquestes segones les que ens fem referència tots dos
en la pregunta d’avui.

...i podrem donar satisfacció a tenir dades reals,
perquè coma a governants també les necessitem.
Això no vol dir que les dades que hem publicat fins
ara, que són d’imports declarats no fossin fiables, i de
fet han sigut recollits per agències de raiting. Ara, no
s’ha de confondre la gent amb el que és la veracitat
d’una dada comptable amb aquella que s’ha declarat
en un dossier d’inversió estrangera.

Jo crec que seria menys desassossegador per vostè si
tingués en compte l’esforç que ha suposat també per
aquest Govern tota la part de tecnologia de dades
d’informació perquè, no és per res, però quan vam
arribar a Govern la informatització en general de
l’Administració estava anys llum de la que avui és i,
per tant doncs, hi ha un procés de tot el que és
implementació de sistemes amb l’Agència Tributària,
el propi sistema de dipòsit de comptes i altres
aspectes com la liquidació de beques per habitatge,
per educació, etc. Hi ha hagut un desenvolupament
informàtic molt fort durant aquests anys i que per
tant, ha fet que evidentment hi ha coses que arriben
en el procés més tard.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna altra repregunta...
Sr. conseller.
El Sr. Ferran Costa:
Sí, he fet la meva primera repregunta.
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Gràcies per les explicacions. Sí, ja li deia, li
reconeixia que no és obvi reflectir una realitat amb
models d’estadístiques, perquè sempre òbviament
poden haver-hi certes imperfeccions.
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aconseguir el manteniment de l’origen. Quan es
dissenyen els programes informàtics, els camps, hi ha
camps que els pots guardar i hi ha camps que es
modifiquen. Bé, aquest és un camp que es modifica,
però segurament a través de l’explotació del lock del
propi fitxer, doncs, serem capaços d’anar el d’origen.

També va convenir vostè que la dada més real era
aquesta que en aquests moments li demanava,
perquè ens donaria una imatge molt més real, molt
més fefaent del que està passant. En cap moment
estem dient que les dades proporcionades fins ara no
siguin reals, però sí en aquesta dificultat de reflectir
una realitat a partir d’un model estadístic, analitzant
les dades surten certes peculiaritats, que ja que hi
som, doncs, li preguntaria. Per exemple, analitzant
les dades del 2016 és curiós observar com a nivell
d’inversió que es produeix en aquell any, doncs, en
primer lloc es troba Espanya que era un 53%
aproximadament de la inversió, després era França, i
curiosament trobem la mateixa Andorra. És a dir, un
concepte una mica estrany d’inversió estrangera i
Andorra és el tercer país que fa inversió estrangera.
Això, vostès òbviament ho justifiquen d’alguna
manera, perquè s’ha de justificar, perquè si no és una
incoherència en tota regla, en el fet que era inversió
estrangera que venia de fora i que llavors ja prenen
el relleu i se’ls considera empreses andorranes.

Però és veritat que obeeixen en aquest tractament
d’aquesta dada. Per tant, doncs, des d’aquest punt de
vista jo confio també que durant el procés, aquesta
capacitat de guardar l’origen de la inversió
estrangera pel país que li pertoca és una capacitat
que podrem tenir comparada amb la que tenim avui
en dia.
De totes maneres, si a vostè li interessa podríem
aprofitar, també, per anar més enllà d’aspectes
tècnics, que suposo que són molt interessants, però
que no porten molt en el debat. Tenia preparades les
xifres del primer trimestre del 2018, encara que
siguin d’autoritzades i formalitzades i, per tant, si
després m’ho permet, en una repregunta li podria
facilitar les dades, així també tindrà dades
actualitzades.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Però això que és una dada estadística, que de vostès
de manera arbitrària decideixen fer així, jo li
demanaria aquesta pràctica de contemplar com
inversió estrangera inversió d’Andorra, perquè ja
s’han convertit en empreses andorranes, la troben en
cap altre model estadístic d’inversió estrangera
d’algun altre país?

Gràcies.
Sr. conseller.
El Sr. Ferran Costa:
Doncs, ja que s’hi ofereix, quines són aquestes
dades?

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Sr. ministre.

Sr. ministre.

El Sr. Gilbert Saboya:

El Sr. Gilbert Saboya:

Bé, li podré explicar el millor que sàpiga i crec que
prou acuradament com treballem. La veritat és que
saber com tracta un dossier d’inversió estrangera a
un altre país, quan després aquesta pròpia societat es
fa andorrana, doncs, no li sabria dir.

Molt bona pregunta Sr. Ferran Costa.
(Se sent riure)

El que sí que li puc dir és que el perquè figura com
Andorra o com a originari d’Andorra en l’estadística
és perquè aquesta societat va iniciar la seva inversió
com una societat d’inversió estrangera i després ha
desenvolupat el seu negoci de forma ja com una
societat plenament andorrana. I per tant, doncs, des
d’aquest punt de vista aquesta és la situació.

Les dades de tancament del primer trimestre del
2018 que les farem arribar, són 206 sol·licituds pel
primer trimestre. Perquè ens fem una idea, la mitjana
dels últims 4 anys van entre 680 i 810 sol·licituds a
l’any. Per tant, 206 entraria en el ritme, diguéssim,
un 27%. És per tant, el ritme adequat. Són 166 de
favorables, 6 de denegades, 12 que han caducat, vol
dir que no l’han portat a terme en els terminis que
tenien autoritzat, i 22 que encara estan en curs.

Evidentment, nosaltres el que crec que aconseguirem
en el moment de poder creuar les dades és també

Amb imports que segurament, doncs, també és més
interessant. S’han cursat demandes per valor de 65
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milions i mig d’euros. Aquí també en comparativa de
tot l’any, el pitjor any seria el 2015 d’aquests últims
quatre, amb 97,6 milions d’euros, i l’any més elevat
el 2016 amb 172 milions, per tant, 65,5 milions
d’euros per un trimestre és pràcticament el 48% del
que és la mitjana. Per tant, està sent un primer
trimestre amb una entrada relativament sostinguda,
però sobretot amb uns volums més forts.

2014, 41 el 2015, 60 i 61 el 2016 i 2017. Per tant,
probablement estem en una fase ja més madura de la
inversió provinent d’Espanya. Jo crec que aquí vam
presenciar un fenomen que probablement estava més
present en el radar, diguéssim, dels possibles
inversors espanyols, més aviat, i per tant, vam
créixer molt més de pressa, i jo crec que estem en
una fase més de maduració.

Tenim un parell d’operacions que són de volum més
elevat, per tant s’han declarat favorables 62,4
milions, s’han denegat 900.000 euros, han caducat
1,1 milions d’euros i tenim 1 milió d’euros pendents
encara d’aprovar.

Dit això, quant a les dades del primer trimestre, són
67 sol·licituds per Espanya, continua sobre 206,
continua sent el mercat, diguéssim, on estem més
presents. Sí que és veritat que des del punt de vista
de sol·licituds una mica per sota del que venia sent la
mitjana, bàsicament també, perquè creixent a altres
països. En concret si passem en imports, aquí la foto
canvia molt, perquè a la que hi ha una operació més
gran domiciliada en un altre país, en aquest cas hi ha
unes operacions domiciliades a inversió estrangera a
Luxemburg que alteraran molt l’estadística d’aquest
any.

De fet, doncs, aquest import és un import elevat,
més elevat del que és normalment en un trimestre. I
sí que és veritat que també està molt relacionat amb
algunes operacions de promoció immobiliària i
construcció com a item, diguéssim, d’aquestes
inversions estrangeres.
Gràcies Sr. síndic.

Per tant, serà difícil fer una conclusió per països, ja
ho avanço aquest any, perquè molt probablement
tindrem algunes operacions puntuals que estan
domiciliades en països, que per exemple l’any passat
no n’hi va haver cap o n’hi va haver una de 194.000
euros, i aquest any en tindrem de vàries xifres, de 2
dígits de milions provinents per domiciliació de la
societat.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna altra repregunta...
Bé, si no hi ha més...
Sí, una altra repregunta...
Sr. conseller.
El Sr. Ferran Costa:

Per tant, poca cosa més crec que puc afegir a hores
d’ara amb una valoració del 2018, que encara és
molt d’hora.

Si em permet Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Aprofitant i a col·lació de les dades que ens donava
el ministre, també, si observàvem les dades que
teníem originàriament, veiem que semblava que era
una tendència que el volum d’inversió estrangera
provinent d’Espanya anava caient any rere any.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Una altra repregunta, Sr. conseller...

Ara que ja s’han pogut analitzar les del primer
trimestre, ens pot dir, una per què havia estat així
aquests tres darrers exercicis i si aquesta tendència es
confirma o no? I en cas que es confirmés, a què creu
que pugui ser deguda aquesta disminució de la
inversió estrangera provinent d’Espanya?

El Sr. Ferran Costa:
Suposo que repregunta final.
Abans agrair tota la quantitat d’informació i animar
al ministre i al seu ministeri de continuar en aquesta
línia de la diversificació econòmica i la inversió
estrangera, sobretot. També s’havia tractat, sobretot
l’any 2016 que gran part d’aquesta inversió
estrangera es concentrava en inversió patrimonial, és
a dir, gestió del patrimoni, cartera d’immobles, la
compra-venda. Continua sent així o aquesta és una
etapa superada i tenim una inversió d’un caire
diferent?

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

Gràcies Sr. síndic.

Bé, les dades de sol·licitud presentades són dels
últims quatre anys per Espanya, són 74 milions el
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El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre.
El Sr. Gilbert Saboya:
Sí, més o menys jo crec que podríem parlar d’entre
un 20 i un 30% de forma contínua hem tingut la
part, diguéssim, de patrimonial.
De fet aquest primer trimestre, també com li deia,
doncs, per alguns casos molt concrets, tenim ja 15
milions d’euros que obeeixen a la categoria també de
patrimonials. Però ja li dic, jo crec que amb un
trimestre pot passar que a la resta de l’any doncs ja
no en tinguem gaires més, la qual cosa és molt difícil
d’aventurar, però de moment estem tenint encara
una presència de patrimonial en la línia d’aquests
percentatges que hem anat tenint aquest any. Entre
un 20 i un 30% més o menys cada any és el que
estem veient sota el concepte de patrimonial. El que
sí que és aquest any relativament destacable en el
trimestre que estem analitzant, que com li dic és
molt difícil, és el creixement de l’import en promoció
immobiliari de construcció per un parell d’operacions
que estan pendents.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Bé, si no hi ha més repreguntes, i tampoc hi ha cap
pregunta més, ni més punts a l’ordre del dia, s’aixeca
la sessió.
(Són les 13.10h)
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Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral
disponibles per a la sessió del dia 3 de maig del
2018
1- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon,
conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per
escrit de data 2 de maig del 2018, relativa als
protocols d’actuació a les avingudes Meritxell i
Carlemany en cas d’emergència mentre durin les
obres de rehabilitació de les avingudes, (Reg. Núm.
600).
2- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del
Grup Parlamentari Mixt, relativa al pagament de les
transferències de l’any 2017, (Reg. Núm. 456).
3- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general
del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 20
d’abril del 2018, relativa al procés emprat per tal de
modificar la Llei 18/2017, del 20 d’octubre,
qualificada de transferències als comuns, (Reg.
Núm. 526).
4- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general
del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 20
d’abril del 2018, relativa al seguiment de les
mesures anunciades per pal·liar la problemàtica de
l’escassetat dels habitatges de lloguer i la
tendència a l’alça desorbitada dels preus del
mercat, (Reg. Núm. 527).
5- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del
Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 20 d’abril
del 2018, relativa a l’entrada a tràmit del Projecte
de llei de la funció pública, (Reg. Núm. 528).
6- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general
del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 20
d’abril del 2018, relativa a la necessitat d’un
heliport nacional a les Tresoles, (Reg. Núm. 529).
7- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general
del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 20
d’abril del 2018, relativa al calendari previst per a la
construcció de l’heliport nacional a les Tresoles,
(Reg. Núm. 530).
8- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller
general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de
data 20 d’abril del 2018, relativa a les prospeccions

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

encomanades per Govern a l’entorn de l’església
del Pas de la Casa, (Reg. Núm. 533).
9- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, president
general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de
data 20 d’abril del 2018, relativa als cobraments
pendents del Govern, (Reg. 534).
10- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon,
conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per
escrit de data 20 d’abril del 2018, relativa a la
inversió estrangera efectivament realitzada dels
exercicis on aquesta dada ja sigui disponible, (Reg.
Núm. 535).

