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La seva intervenció no em sorprèn gens. Un any més promeses i projectes
recurrents.
El seu discurs no convenç. No ens el creiem.
Ens ha parlat de gairebé tot però no ha pogut ocultar la buidor del seu pas pel
Govern.
No farà pas ara tot allò que no ha fet en sis anys i mig.
En la sanitat no ha estat capaç de plantejar una reforma, únicament accions
puntuals sense encarar una reforma estructural del SAAS.
Tampoc ha encarat cap proposta per afrontar una reforma consensuada amb
totes les forces polítiques per garantir la viabilitat de la CASS i de les pensions.
Mentrestant cada any el dèficit generat no para de créixer.
Els projectes de reforma de les competències i transferències són un retrocés,
una burla a les institucions comunals, i una bufetada a la Constitució. Ja sabem
que vostè no la va votar en el seu dia, però de tant en tant seria bo que la
consultin.
La seguretat jurídica és absent de la seva gestió i ha acceptat la pèrdua de
sobirania davant la intromissió espanyola.
Els països amb democràcia solvent es basen en la representativitat dels seus
sistemes polítics. La política també passa necessàriament pels actes jurídics
que neixen de la legitimitat de les lleis, que s’adopten en temps i forma pel
poder legislatiu després d’un procés de discussió en comissions que
representen la pluralitat del Consell General.
El pluralisme és la base de la convivència. I vostè no el respecta.
La negociació per l´acostament a la Unió Europea, si de negociació es pot
parlar, continua sent una nebulosa. No va voler implicar en el seu dia el conjunt
de l´arc parlamentari i els sectors econòmics, i ara ho promet.
Estem en una situació pitjor que la que us vam deixar el 2011. Tot i tenint la
tranquil·litat de comptar durant dues legislatures amb una majoria absoluta, no
ha estat capaç de fer el necessari per dur a terme les reformes que Andorra
necessita.
Li falta prudència, anàlisi i reflexió sobre aspectes en els quals no es pot badar.
S´està fraccionant la societat, hi ha qui es beneficia de la recuperació, però
existeix una considerable part de població que veu dia a dia com el seu poder
adquisitiu baixa.
L´informe de Càritas posa de manifest que les atencions del banc d´aliments
entre el 2015 i el 2016 van augmentar en un 13%.
El raonador del ciutadà recomana que es faci una revisió dels sous a l´alça, per
fer front a l´augment desproporcionat dels preus dels pisos de lloguer mentre
que els salaris baixen. També ho recomana el president de la CEA.
Cal actuar, però el Govern mira cap a una altra banda, així el ministre
d´Educació creu oportú de pujar els preus del forfait escolar mes d´un 4%,
perquè, segons ell, l´economia millora.
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Govern es felicita perquè el nombre d´assalariats a la CASS ha augmentat.
Però la massa salarial baixa d´un 7,1% i el salari mitjà es redueix en un 9,8%,
en el mateix període.
Si l´economia repunta en alguns sectors, com l’immobiliari, els serveis
empresarials, l’hostaleria o la sanitat; no ho fa pas el comerç, o la banca.
La banca, que està adaptant-se a un nou model i que pateix les conseqüències
de l’afer BPA. Un afer que malgrat les vostres promeses no troba solució i els
clients continuen atrapats a Suïssa amb la renda variable.
Aquesta és la realitat que amagueu.
Sous precaris pels joves, que no poden emancipar-se o fundar una família,
amb uns preus dels lloguers disparats.
Els joves ho tenen difícil i veuen que el Govern prefereix atribuir càrrecs a gent
del sud de la frontera. Cal donar-los expectatives de futur i el govern de DA els
ignora.

Governar és anticipar-se i preveure solucions per l'esdevenidor, però no ho fan,
i actuen en funció de les circumstàncies. L´obertura estrangera no dona els
resultats esperats. Podem tenir una fiscalitat baixa i atractiva però no hi ha
seguretat jurídica amb canvis constants de lleis. No és pas esmerçant diners
amb publicitat que es captaran els nous sectors productius, generadors de llocs
de feina, que el país necessita. L’únic que s´ha aconseguit per ara és facilitar
l’arribada de negocis que acaben saturant un mercat ja de per si malmès.

En qüestions cabdals d´Estat li he ofert la col·laboració en més d´una ocasió.
Però la vostra supèrbia i el fet d´anteposar els interessos electorals a l’interès
general han acabat estroncant qualsevol marc de diàleg i de treball amb el
conjunt de l´arc parlamentari per a tractar els grans problemes del país.
El discurs d´ahir, genera més preocupació que confiança, és un discurs retòric i
buit de contingut que posa de manifest que s'ha deixat passar una gran
oportunitat de millorar la situació del país. És, simplement, la manifestació d´un
fracàs.
Gràcies Sr. Síndic
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