DEBAT SOBRE L’ORIENTACIÓ POLÍTICA
GLOBAL DEL GOVERN

Intervenció del M.I. Sr. Josep Pintat Forné

Andorra la Vella, 18 de setembre del 2018

1

Gràcies Sr. Síndic.

M.I. Senyores i Senyors,

La voluntat de celebrar aquest debat, en el segon període de sessions, ens
indicava, clarament, que la legislatura ja està esgotada.

Ahir, el Sr. Cap de Govern, amb el seu míting polític, preparant el seu partit per
a les properes eleccions, ens ho va confirmar.

I això va ser el discurs d’ahir, Sr. Cap de Govern. Res d’orientació, balanç i
míting electoral.

Hem viscut una legislatura, on, s’intervenia una entitat bancària del país i es
ficava en joc l’Estat andorrà.

L’estupefacció va ser majúscula i va evidenciar el grau de desconeixement i
control que té l’Estat en relació al sector financer.

Ningú de vostès, es qüestionava o es plantejava, que als Estats Units
d’Amèrica, se’ls ha de tenir presents, perquè estant lluny, perquè no pinten res i
per tant, els podem menysprear.

Encara avui, ningú de vostès, ha fet la mínima previsió, en el cas que el procés
judicial sigui advers a l’Estat, i no serà, perquè les agències de ràting no ho
posin en evidència informe, rere informe.

Com tampoc, saben res dels fons bloquejats a Suïssa.

Ens hauria agradat, ahir en aquest mal anomenat debat d’orientació política,
tenir alguna noticia.
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Hem vist, com els seus grans projectes d’interès nacional, al llarg d’aquesta
legislatura, s’esvaïen un darrera l’altre, l’heliport, I’Cloud, la font de colors, el
GPS de l’aeroport d’Andorra-la Seu no sabem si arribarà o no arribarà.

I així, any rere any.

A més, actualment, el Consell General està saturat per un gruix de projectes de
llei, entrats a corre-cuita per poder dir que s’han fet els deures. Deures que
s’han fet tard i malament.

En tot cas, els Consellers d’Unió Laurediana i independents de la Massana,
continuarem treballant amb el màxim rigor, durant el que queda de legislatura.

La publicació de les previsions de dades macroeconòmiques pel període 2018 2021, del 5 de juliol d’enguany del Govern, ens mostren i alhora, preocupen,
que la destrucció del producte interior brut real, entre el període 2010 i 2013, no
s’haurà recuperat, fins a finals del 2019.

I alhora, reconeixen una desacceleració del creixement del país, per dit
període, sempre i quan, l’any 2020, no ens trobem impactats per la crisi
financera que vaticina J. P. Morgan.

Per tant, continuem empobrits i sense cap mesura, prevista per vostè, per fer
front a aquesta possible recessió.

Vostès viuen dels rèdits de les dades del passat.

A més, el sistema sanitari grinyola, el dèficit de la CASS creix exponencialment,
el SAAS viu a sobre salts.

Les traves, que discrecionalment s’atorga el Govern, en la Llei d’inversió
estrangera, continuen penalitzant als inversors forans.
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En tot cas, Sr. Cap de Govern, des d’Unió Laurediana i Independents de la
Massana, li desitgem el millor per la seva nova etapa, i li diem sincerament.
La política sempre és una qüestió de respecte envers les persones.

Estem aquí per servir el país i cadascú, des dels seus posicionaments, i
des del seu lloc.

Per nosaltres, el que tenia que orientar, en aquest debat, era com s’acabava la
legislatura, prioritzant, clarament, quins són els projectes de llei que haurien de
veure la llum.

En tot cas, era el que

esperàvem d’un líder que culmina tota una

trajectòria política.

Fetes aquestes apreciacions del seu discurs, em centraré, en dos preceptes
claus, vist el temps que disposo.

En primer lloc, tenim clar que la prosperitat del país, s’assenta a l’entorn del
model institucional actual que és el que defineix la Constitució.

Model que ha provat la seva eficiència en el passat i, que estem convençuts,
que és plenament vàlid en l’actualitat

No volem aventures que posin en risc l’estabilitat de l’Edifici Institucional.

En segon lloc, volem UNA ANDORRA AMB ESTRETS VINCLES AMB LA
UNIÓ EUROPEA.

Aquest títol reflecteix la nostra posició sobre el futur de les relacions d'Andorra
amb la Unió Europea.
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I amb ella, dono per acabades les falses acusacions partidistes i interessades,
sobre el suposat antieuropeisme de la formació que represento.

Nosaltres volem estrènyer les relacions amb la Unió Europea, però també
aspirem a que aquestes relacions estiguin regides pel respecte mutu, beneficiïn
ambdues parts i preservin la dignitat i els interessos econòmics i socials del
nostre Estat.

Es tracta de condicions mínimes que el Govern no ha volgut, o no ha sabut
garantir en el transcurs de les negociacions que porta a terme amb la Unió
Europea.

- Volem la nostra sobirania i per tant, estimem desproporcionada la cessió, per
part del Govern, a les institucions de la Unió Europea, de grans àmbits dels
poders executius, legislatius i judicials andorrans.

- Sectors com l’agrícola són importants per a la nostra economia.

Per tant, ens oposem a la rescissió de l'Acord del 1990 en vigor, acord, que
com ha reconegut la pròpia Unió Europea, funciona econòmicament en benefici
de la UE i d’Andorra i nosaltres, afegim, que a més, contràriament a l’Acord
d’Associació negociat pel seu Govern, l’Acord citat del 1990, no està sotmès a
cap període transitori, ni a curt ni a llarg termini.
I, a més, garantitza un tracte equitatiu, a Andorra, en la resolució dels
conflictes.

Els compromisos que el Govern ha assumit amb la Unió Europea, afectaran
greument la industria agrícola andorrana que, a més de requerir una
modificació del sistema de gestió de dades agrícoles, es veu sotmesa, en la
Declaració Política signada irregularment pel Govern, a un humiliant
mecanisme de control i verificació, per part de les institucions de la Unió
Europea.
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- L’alliberament ple i radical dels serveis i establiment posarà en perill la
subsistència de les empreses andorranes.

Tampoc volem una liberalització esglaonada o gradual sense que s’hagi
realitzat, prèviament, una avaluació de l’impacte econòmic i social de la
mateixa i sense que s’hagi fet públic l’estudi d’aquest impacte.

- La lliure circulació dels treballadors de la Unió Europea, així com la lliure
circulació de persones afectarà el mercat laboral andorrà amb la possibilitat de
perdre oportunitats en matèria d'ocupació.

No volem embarcar-nos en una transformació macroeconòmica sense saber el
seu port de destinació, ni estar informats sobre el cost econòmic i social
d'aquesta transformació.

Amb la seva falta de transparència, el Govern ha aconseguit crear un ambient
de desconfiança, de por i d'escepticisme entre la població en aquest tema
d'Estat, que és vital per al futur del nostre Principat.

Senyores i senyors, els andorrans, i segurament el mateix Govern -el que prova
la seva negligència-, no coneixem l'impacte econòmic, ni el cost real en xifres
detallades de la programada transformació macroeconòmica, amb la qual
s'embarcarà a Andorra.

El Govern no ha respost amb xifres a cap de les preguntes que li hem formulat
en aquest sentit.

Sr. Cap de Govern, respongui:

-

Quins són els resultats xifrats de l'impacte econòmic de l'acord
d'associació?
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-

Quina és l'avaluació de la incorporació sistemàtica del cabal comunitari
de la Unió Europea a Andorra?

-

Ha realitzat vostè el preceptiu estudi d'impacte?

-

I si ho té perquè no el publica?

El Govern demana als andorrans que en el seu viatge a la Unió Europea, als no
demostrats grans beneficis de l’acord d’Associació, és a dir, de la nostra
integració radical, immediata i completa al Mercat Interior, l'acompanyem a
cegues.

Doncs bé, Sr. Cap de Govern, li comuniquem que ni la nostra formació, ni els
andorrans que representem, acceptem la seva forma de procedir, ni les
condicions i resultats de les negociacions amb la Unió Europea que vostè i el
seu Govern ens han conduit.

I ha de reconèixer que, pensant en els interessos generals d'Andorra, hem
intentat, per tots els mitjans, col·laborar i ajudar-los, a que els resultats de la
negociació siguin diferents.

Al darrer debat d'orientació política, li vaig fer avinent la proposta de la figura de
l’observador actiu.

Fórmula que permetia: per una banda, establir a nivell polític, els objectius i les
estratègies de negociació.

Per una altra banda, es solucionava el secretisme i la manca de transparència,
tantes vegades reivindicada per nosaltres, envers aquest tema.

I, alhora, s'establien mecanismes de divulgació de la informació i s'enfortien
amb un mecanisme de conducta ètica.
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Vostè la va acceptar.

No solament és així, que vista l’amplitud de la proposta i del mecanisme, va ferla extensiva a tots els grups parlamentaris en la seva figura de President a títol
personal.

Perquè realment la proposta és el mitjà més eficaç per assolir un bon acord,
amb visió i política d’Estat.

Ara bé, la Ministra d’exteriors en la seva compareixença a la comissió
d’exteriors del 2 de maig d’enguany, ens va dir que no podia ser possible,
perquè molestava a Mònaco.

I des d’aquell moment, no en hem sabut res més.

Des de quan Mònaco decideix els assumptes andorrans?

És que el Govern ha convertit a Andorra en un Estat vassall de Mònaco?

També, vam llegir a la premsa, i sentir en seu parlamentària, les declaracions
de la Sra. Ministra d'Exteriors que ens indica que les negociacions de l'Acord
d'Associació han d’accelerar-se per poder concloure-les a principis de l'any que
ve, simplement, perquè convé a l'agenda de la Comissió Europea, que es
renovarà arran de les eleccions al Parlament Europeu del maig de 2019.

Senyor Cap de Govern, a l’escoltar-lo li confesso que estem més desconcertats
que mai.

Ens acaba d’anunciar que, renuncia a finalitzar les negociacions amb la Unió
Europea amb l’actual Govern. Com quedem?
Ens hem de creure la Ministra o a vostè?
On està la coherència del Govern?
Controla els seus ministres?
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Per acabar, dir-vos que proposarem dues propostes de resolució:

la primera, aturar les negociacions amb la Unió Europea fins passades les
noves eleccions.

I la segona, demanem que dissolgui el Consell General ja, i convoqui eleccions
pel 16 de desembre del 2018.

Gràcies Sr. Síndic.
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