DEBAT D’ORIENTACIÓ POLÍTICA DEL GOVERN

Intervenció de la M.I. Sra. Sílvia E. Bonet, consellera general del
Grup Parlamentari Mixt

Heu fet un discurs molt extens 3h, en molts moments tenia
dubtes si estava en un míting electoral o en un debat
d’orientació política ja que ha dedicat molt temps a repassar
accions fetes aquesta legislatura i l’anterior.
L’he escoltat atentament i no he trobat justificacions per saber
que ara sí que s’avançarà en les reformes anunciades des del
2012.
I em sap greu començar així, però és el sentiment que tinc I què
comparteixen molts dels nostres ciutadans.
La realitat és què ha passat per alt projectes de gran envergadura
o problemes importants que afecten a tots els ciutadans, i
segurament el temps que queda en aquesta legislatura farà que
difícilment puguin veure la llum moltes de les propostes que ahir
ens va anunciar.
No va parlar de:
• L’obertura econòmica i dels grans projectes que fa anys que
no poden implantar-se, Molts per maca de legislació. I
poso un exemple: el Conveni Oviedo, adoptar i ratificar
aquest text és imprescindible per poder implantar l’Institut
Marqués.
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• El Casino, que segons les seves paraules al 2012 ja teníem
el projecte encaminat, però encara no ha sortit l’edicte per
adjudicar la concessió del casino ni sabem a on s’ubicarà.
• Sobre el sistema de pensions de jubilació, no hi va destinar
ni un segon del seu discurs, i que no li preocupi la situació
de la branca jubilació em preocupa. Si fem cas dels seus
estudis actuarials, aquesta representa una espasa de
Damocles que pot posar en perill la sostenibilitat de les
finances de l’Estat.
• The Cloud, ahir només va anomenar sense especificar a on
es troba el projecte. Penso que es va anar molt ràpid a
enderrocar l’antiga caserna de bombers.
• I no ens va dir res de la llei d’igualtat, ni si tindrà en compte
alguna de les prioritats plantejades en el Llibre blanc de la
Igualtat abans de finalitzar la legislatura.

I altres projectes dels que ja portem 6 anys parlant i no
avancen, o si ho fan és de forma molt lenta
• L’heliport, un projecte que es desperta en cada debat
sempre pendent dels estudis o de l’emplaçament.
• L’aeroport Andorra- La Seu, segueix en el mateix punt i no
acaba d’arrencar, i els estudis es revisen una vegada i un
altre, però el sistema GPS segueix sense estar operatiu.
• La reforma de la funció pública, primer agrair a la ministra
Descarrega la presentació de les línies generals, però tot i
que el text entri a tràmit parlamentari a finals d’anys penso
que és normal pensar que aquest no veurà la llum ja que
no acabarà el tràmit parlamentari.
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• La reforma sanitària, en cada discurs ha estat un dels temes
prioritaris i sobre el qual calia actuar de forma ferma,
decidida i sobretot ràpida per mantenir el dèficit dintre
d’uns límits assolibles. I tristament tinc que dir que ara per
ara, hi ha moltes mancances sobre la reforma (cartera de
serveis, metge referent, xarxes de salut, dèficit SAAS...). I el
problema es troba primer en la manca d’un projecte ben
planificat, ben estructurat, ben programat i amb un
cronograma molt ben definit, i després en la manca de
consens. S’han proposat pactes d’estat i reunions, però no
s’ha arribat a cap consens polític, i com molt bé va dir, i
comparteixo amb vostè, la salut d’un sistema sanitari es
troba en que aquest pugui ser reformat però de forma àgil i
pugui donar resposta a les necessitats canviants dels
ciutadans, per poder ser més eficient, més accessible, més
equitatiu i més sostenible. I ens trobem que la despesa
augmenta sense control, pel simple motiu de què no sabem
en què ens gastem els diners i si aquests realment donen
resposta a les necessitats de salut de la nostra població per
no disposar d’indicadors
• El turisme, tot i que el nombre de visitants i turistes sembla
que han augmentat lleugerament, encara ens trobem què
la percepció que tenen els hotelers i comerciants sobre
l’impacte econòmic en els seus negocis és realment molt
minsa i inestable i seguim sense oferir res diferent als
altres, totes aquelles marques d’alt nivell que s’havien
d’instal·lar al nostre país, no sabem que ha passat, i tenim
sort de què certs atractius com la neu o les nostres
muntanyes són encara molt potents i interessants pels
nostres turistes.
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• La reforma del codi de relacions laborals, que tot i que tinc
constància que el grup demòcrata hi treballa, encara no
sabem cap a on anirà, ni si aquesta reforma planteja
pèrdua de drets socials o laborals, fet que aniria en contra
de la Carta Social Europea i que Andorra encara té
recorregut per millorar.
• Si que han augmentat el nombre d’assalariats, i
lleugerament la massa salarial, però també la sinistralitat
laboral. A més tot i l’augment del salari mínim caldrà tornar
a conèixer a on es troba el gruix dels salaris, al 2015 el 50%
dels assalariats cobraven un salari per sota de 1500 euros,
existeixen desigualtats salarials molt importants i el fet que
hi hagi un augment de les partides en prestacions socials
evidencia que la recuperació econòmica no arriben a totes
les famílies, persistint la precarietat tot i trobar-se dintre
del mercat laboral de forma activa.
No li negaré que han fet coses que comparteixo (millores
en l’administració, temes de medi ambient, negociacions
UE, millores en educació, e inversions necessàries, entre
altres) , ahir ens va explicar moltes, però ens va explicar
aquesta part de l’acció de govern amable, que sempre
tenen molta acceptació, i dona la impressió que les coses
funcionen bé. I de ben segur que hi ha coses que funcionen,
però n’hi ha que no, i sobre aquestes hi va passar de
puntetes, o inclús ni si va referir.
Ahir ens demanava propostes, la meva millor proposta és la
meva disposició a treballar en positiu, aportant tot el que
pugui per aconseguir millorar les coses que afecten
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directament al conjunt dels ciutadans i aconseguir una
Andorra millor.
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