Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 12/2013 - 21 pàgines
Sessió ordinària del dia 19 de setembre del 2013

El dia 19 de setembre del 2013, 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. 43/2013, que és el següent:

M. I. Sr. Xavier Montané Atero
M. I. Sr. Pere Obiols Mogio
M. I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme
M. I. Sr. David Rios Rius
M. I. Sra. Sílvia Riva González
M. I. Sr. Martí Salvans Abetlla
M. I. Sr. Aleix Varela González
M. I. Sra. Meritxell Verdú Marquilló

1. Informe de la Comissió Permanent sobre els
afers tractats fora període de sessions.
2. Preguntes al Govern amb resposta oral,
(segons llistat annex).

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 i Funció Pública; Jordi
Alcobé Font, Ministre d’Economia i Territori; Gilbert
Saboya Sunyé, Ministre d’Afers Exteriors; Xavier Espot
Zamora, Ministre de Justícia i Interior; Cristina
Rodríguez Galan, Ministra de Salut i Benestar; Roser
Suñé Pascuet, Ministra d’Educació i Joventut i Albert
Esteve García, Ministre de Cultura.

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. Sra. Olga Adellach Coma
M. I. Sr. Miquel Aleix Areny
M. I. Sr. Daniel Armengol Bosch
M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra
M. I. Sr. Josep Anton Bardina Pau
M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany
M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset
M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot
M. I. Sra. Sílvia Calvó Armengol
M. I. Sr. Carles Enseñat Reig
M. I. Sra. Sofia Garrallà Tomàs
M. I. Sra. Olga Gelabert Fàbrega
M. I. Sra. Rosa Gili Casals
M. I. Sra. Mariona González Reolit
M. I. Sra. Celine Mandicó Garcia
M. I. Sra. Meritxell Mateu Pi
M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa
Besolí, secretari general del Consell General.
(El M. I. Sr. Carles Enseñat Reig, secretari de la
Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 16.16h)
(Els M. I. Srs. Pere Altimir Pintat, Ladislau Baró
Solà i Roser Bastida Areny s’incorporen a la sala a les
16.19h)
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El Sr. síndic general:

Sessió ordinària del dia 19 de setembre del 2013

En aquests termes queda redactat l’informe que la
Comissió Permanent eleva al Ple del Consell
General.

S’obre la sessió.
Bona tarda de nou.

Gràcies Sr. síndic.

Passem doncs al primer punt de l’orde del dia:

1- Informe de la Comissió Permanent
sobre els afers tractats fora del període
de sessions.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Passem doncs al segon punt de l’ordre del dia.

Llegeix l’informe de la Comissió Permanent el Sr.
Carles Enseñat Reig, secretari de torn de la
Sindicatura.

2- Preguntes al Govern amb resposta
oral.

Teniu la paraula.

1. Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius,
president
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de
setembre del 2013, relativa a la legislació que
ha de regular el passaport biomètric.

El Sr. Carles Enseñat:
Gràcies Sr. síndic
La Comissió Permanent, d’acord amb el que disposa
l’article 37.6 del Reglament del Consell General té
l’honor de donar compte al Ple del Consell General
dels afers tractats i de les decisions adoptades en el
període comprés entre els mesos de juliol i agost del
2013.

Fou registrada amb el número 664 i s’ha publicat en
el Butlletí número 43/2013 del 10 de setembre.
Exposa la pregunta el Sr. David Rios Rius.

Durant aquest període la Comissió Permanent s’ha
reunit els dies 19, 23 i 30 de juliol i el dia 2 de
setembre.

El Sr. David Rios:

En el decurs de la primera reunió la Comissió
Permanent va autoritzar la celebració d’una sessió
extraordinària de la Comissió Legislativa de Política
Exterior per a preparar la visita a Andorra del Grup
d’Amistat França-Andorra del senat francès. Reunió
que es va celebrar el dia 22 de juliol.

El passaport que s’expedeix actualment a totes les
andorranes i andorrans majors de 12 anys, conté
entre altres dades sensibles les seves empremtes
dactilars. És per això que creiem que és necessària
una regulació al voltant del passaport biomètric per
protegir els drets de les persones.

Durant la segona reunió la Comissió Permanent va
autoritzar la celebració d’una sessió extraordinària de
la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient
per la presa en consideració d’una compareixença de
la M. I. Sra. Cristina Rodríguez Galan, ministra de
Salut i Benestar per informar sobre la seguretat i
confidencialitat dels arxius de dades de la Caixa
Andorrana de Seguretat Social. Reunió que va tenir
lloc el dia 29 de juliol.

El ministre de Justícia i Interior, en la sessió de
control al Govern del 16 de maig del 2013, va
respondre a la pregunta que jo mateix vaig formular,
que demanava quina és la legislació que regula el
passaport biomètric?

En el decurs de la tercera reunió, la Comissió
Permanent va autoritzar la celebració d’una sessió
extraordinària de la Comissió Legislativa de Sanitat i
Medi Ambient a fi de dur a terme la compareixença
pública de la M. I. Sra. Cristina Rodríguez Galan,
Ministra de Salut i Benestar per informar sobre la
seguretat i confidencialitat dels arxius de dades de la
Caixa
Andorrana
de
Seguretat
Social.
Compareixença que es va celebrar el dia 6 d’agost.

Per això es pregunta:

En darrer lloc la Comissió Permanent es va reunir
novament el dia 2 de setembre per donar per
finalitzats els treballs de la Comissió Permanent i
aprovar el present informe.

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

El ministre va respondre que calia presentar una
regulació sobre aquest tema, que era una de les
prioritats del seu ministeri i que ja s’havien posat a
treballar.
Ens pot explicar el ministre en quin estat es troben
els treballs i quin és el calendari previst perquè el
Govern presenti una llei que reguli el passaport
biomètric i garanteixi els drets de les persones envers
les dades tan sensibles que conté?
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.
Respon pel Govern el ministre, Sr. Xavier Espot.
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El Sr. Xavier Espot:
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dades que conté el passaport i a l’empara de la Llei
15/2003 i dels decrets modificats el mes de desembre
del 2012, que regulen els fitxers de dades personals
del registre de nacionalitat i del registre d’expedició
de passaports per adequar-los al model de passaport
que s’expedeix actualment, l’elaboració i aprovació
d’una norma amb rang de llei no ens sembla
absolutament necessària i encara menys urgent.

Si gràcies Sr. síndic.
Responc ràpidament al conseller Rios informant-lo
de la voluntat del Govern d’enllestir la regulació del
conjunt de les característiques del passaport abans de
la fi d’any.
Dit això, permeti’m precisar Sr. Rios, dos aspectes de
la vostra pregunta i que reprengui el que ja vaig
exposar en el decurs de la sessió ordinària del 16 de
maig passat.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Comparteixo la vostra opinió en el sentit que és
necessària la regulació del passaport biomètric, i
insisteixo amb el terme regulació, ja que en cap cas
en la meva intervenció del 16 de maig vaig voler
donar entendre que les característiques del passaport
serien establertes en una norma en rang de llei. En
efecte, em remeto al contingut del Diari Oficial del
Consell General relatiu a la sessió esmentada en què
vaig dir textualment que existeix una manca de
regulació del conjunt de les característiques del
passaport andorrà que mai ha estat definit a nivell
intern a excepció del decret del 13 de febrer de 1991
relatiu a les normes relatives al passaport andorrà
que certament fa anys que va esdevenir clarament
insuficient i que s’hagués hagut de modificar i
actualitzar. Per tant, em vaig comprometre a
treballar en un nou reglament que definís, detallés i
regulés les característiques del passaport, el qual com
he dit serà sotmès a l’aprovació del Govern abans de
la fi d’any.

Gràcies.
Sr. David Rios teniu el torn de rèplica.
El Sr. David Rios:
Bé, aquest és un tema que a nosaltres ens preocupa
especialment. Des de fa un temps qualsevol persona
que vulgui renovar-se o fer-se el passaport andorrà i
que tingui una edat superior a 12 anys se li demanen
les empremtes dactilars. Entenem nosaltres que és
una dada que la seva utilització i la seva captació
hauria d’estar regulada d’alguna manera. Entenem
que vist que són dades extremadament sensibles, que
únicament es donen..., o sigui que un ciutadà hagi de
donar
les
seves
empremtes
dactilars
a
l’Administració, aquestes es donen en casos
excepcionals, doncs, entenem que una situació
d’aquest tipus hauria d’estar regulada.
Vostè comenta que potser no és necessari un rang de
llei, nosaltres estarem a l’espera de quina és la
fórmula que vostè proposa, l’analitzarem i en
conseqüència actuarem, però està clar que per a
nosaltres aquest és un tema que creiem que
requeriria alguna cosa més que un reglament.

Enllaçant amb aquest primer punt, voldria insistir en
el segon punt que vaig expressar en el seu dia en el
sentit que actualment i en el marc en què es tracten
les dades que conté el passaport, la legislació vigent
en matèria de protecció de dades, a saber la Llei
15/2003, del 18 de desembre, qualificada de
protecció de dades personals és el marc normatiu
que garanteix el dret de les persones respecte del
tractament d’aquestes dades.

Per altra banda, l’objectiu de la pregunta era
conèixer quin és el calendari de treball del ministeri,
per tant, entenc que amb la resposta que a finals
d’any tindrem un text, doncs jo la dono per
contestada.

Em efecte, l’article 8 de la Llei esmentada preveu
que s’aplica amb caràcter subsidiari a allò que no
estigui regulat en la normativa aplicable als registres
públics, i a hores d’ara el tractament de les dades
contingudes al passaport i per tant també, de les
impremtes dactilars es du a terme en compliment
estricte de la Llei 15/2003.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Vol afegir alguna cosa el Sr. ministre...

No obstant això, i atès que tant el marc normatiu
com el tractament de les dades que conté el
passaport estan sent definides i revisades pel
ministeri que encapçalo, no descarto la possibilitat
que en un futur proper resulti necessari el
desplegament legislatiu que vós heu apuntat.
Tanmateix, acabo insistint en el fet que tenint en
compte el tractament que es fa al dia d’avui de les

Sr. ministre.
El Sr. Xavier Espot:
Sí, agraeixo la vostra resposta Sr. Rios.
Simplement precisar un petit punt de la vostra
intervenció. Quan dieu que l’empremta dactilar que
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és una de les dades diem que conté actualment el
passaport s’utilitza, crec que això cal matisar-ho. És a
dir, l’empremta dactilar és veritat, és a dir es pren,
però en tot cas s’utilitza. En el cas que s’utilitzés per
d’altres finalitats que la pròpia del reconeixement i
de les característiques del passaport, en aquest cas,
convindria amb vostè que caldria una empara
normativa de més gran abast. Però en tot cas,
simplement voldria ressaltar això, que aquesta
empremta dactilar més enllà del fet que es contingui
en el propi passaport no s’utilitza per cap altra
finalitat. Crec que això és un punt important de
ressaltar i que la gent ho sàpiga.

El Sr. Albert Esteve:

Gràcies Sr. síndic.

D’altra banda, però no menys important que el que
acabo d’esmentar, el pla de gestió a permès que es
creïn els òrgans de gestió i s’iniciïn totes les accions
que s’han dut a terme o que estan en curs i que han
de permetre el desenvolupament ulterior del pla de
gestió, que com sempre he dit, és viu i ha d’anar
evolucionant.

Sí gràcies Sr. síndic.
No és fàcil respondre amb un temps limitat a totes
les actuacions que s’estan realitzant a la Vall del
Madriu-Perafita-Claror des de l’aprovació del pla de
gestió. Raó per la qual la valoració del Govern
només pot ser positiva i això per diverses raons.
D’un punt de vista extern, perquè com sabeu va
rebre l’aval de la UNESCO, la qual ens va felicitar
per la seva adopció. Les paraules del Sr. Pierre
Galland durant la seva visita que ens va fer a finals
d’agost com a expert, anaven en el mateix sentit.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna repregunta....
Si no hi ha repreguntes passem a la segona de les
preguntes presentades:

Si em permet li resumiré les accions que ha dut a
terme la comissió de gestió deixant per la rèplica els
projectes i actuacions de Govern que probablement
mereixeran més detall per part meva.

2. Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals,
consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de
setembre del 2013, relativa a l’estat
d’avançament del pla de gestió de la Vall del
Madriu-Perafita-Claror.

Pel que fa a les actuacions i empreses directament
per la comissió en podríem destacar les següents.
- L’estratègia d’accés: El document general s’està
redactant i es tancarà quan es disposi de les
recomanacions de l’expert.

Fou registrada amb el número 665 i s’ha publicat en
el Butlletí número 43/2013 del 10 de setembre.

- El pla d’ús públic. La comissió de gestió ha redactat
aquest document que ha de servir per fer compatible
l’ús de la vall en activitat de lleure en la seva
conservació.

Exposa la pregunta la Sra. Rosa Gili Casals.

- El pla de lluita contra incendis i riscos naturals
elaborat pel Ministeri d’Interior i validat pels quatre
comuns.

La Sra. Rosa Gili:
Gràcies Sr. síndic.
Atès que el ministre de Cultura ha tingut l’ocasió de
participar en reunions de treball relacionades amb la
Vall del Madriu-Perafita i Claror, com ho va fer per
exemple a finals d’agost durant la visita a la vall de
l’expert de la UNESCO Pierre Galland, es pregunta:

- Les directrius per la restauració de les estructures
que es troben a la vall, a partir d’una proposta
elaborada pel Ministeri de Cultura i també aprovada
per la comissió de gestió.
A nivell de ramaderia es treballa en un projecte de
reintroducció del bestiar oví a la vall, entre altres
projectes.

Ens pot donar Govern la seva opinió sobre el
desenvolupament del pla de gestió de la vall
reconeguda patrimoni cultural de la UNESCO així
com informar-nos d’alguna actuació o d’algun
projecte de Govern per la Vall del Madriu-Perafita i
Claror?

Hi han hagut també activitats de foment i educatives
organitzades conjuntament amb el SIGMA.
Pel que fa al turisme rural, com sabeu s’ha redactat
una disposició addicional en la Llei general de
l’allotjament general d’Andorra perquè en la vall hi
pugui haver allotjaments d’aquest tipus.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

- Unificació de la senyalització en la vall. Aquesta
iniciativa que va sorgir des de la comissió de gestió
ha estat finalment represa pels set comuns.

Gràcies.
Sr. ministre teniu la paraula.

4

Sessió ordinària del dia 19 de setembre del 2013

Núm. 12/2013

L’objectiu és uniformitzar la senyalística nacional i
de retruc la que preveu la Vall del Madriu.

Diari Oficial del Consell General

Jo el que voldria dir avui és que, a veure, l’any que
ve, el 2014, farà 10 anys del reconeixement per part
de la UNESCO de la Vall del Madriu-Perafita-Claror
com a paisatge cultural d’interès mundial. I des de
llavors, tot i haver escoltat totes les actuacions que
ens ha dit el ministre, nosaltres considerem que ben
poca cosa s’ha fet.

A nivell de cobertura telefònica amb col·laboració
amb FEDA i amb Andorra Telecom s’està treballant
per assegurar una cobertura telefònica a tot el fons
de la vall, incrementant d’aquesta manera la
seguretat.

Farà ara també 2 anys, més o menys, una mica més
de l’aprovació del Pla de gestió de la Vall que va
capitanejar el nostre cap de Govern que just arribava
a l’edifici administratiu. Probablement pel fet de què
just acabava de sortir de la casa comuna d’Escaldes i
imaginem amb una visió totalment parroquialista,
-cosa que és normal vist que sortia d’allà i hi havia
estat 8 anys-, va impulsar un Pla de gestió que
deixava totalment fora de les decisions, d’una
manera bastant complicada d’explicar, el lideratge de
Govern i deixant fora els ministeris de Cultura, de
Medi Ambient i qualsevol altre que hagués pogut fer
alguna aportació logística i altres. El Sr. ministre em
dirà que això no és incompatible i hi estic d’acord
però penso que si això hagués estat previst des del
principi, doncs, les actuacions haguessin sigut molt
més fàcils del que poden ser ara.

També s’està treballant en un conveni de
col·laboració amb els parcs naturals de Sorteny i
Comapedrosa. Aquests parcs ja disposen d’un
conveni de col·laboració que es preveu ampliar a la
Vall del Madriu-Perafita-Claror per tal d’establir
sinèrgies entre els diferents sectors protegits.
També hi han hagut accions de difusió i de
comunicació, com sabeu ja hi ha la imatge de marca
de la vall. La plana web del Madriu hauria de veure
la llum durant el 2013. Hi ha col·laboració amb
Andorra Turisme per treballar en la difusió turística
de la vall. El Centre d’Interpretació de la Vall del
Madriu-Perafita-Claror i futura seu de la direcció, es
preveu la posada en funcionament del centre l’any
que ve. S’ha generat o s’està generant tota una sèrie
de material promocional com és un vídeo per
coincidir amb el 10è aniversari de la inscripció de la
Vall a la llista del patrimoni mundial. S’han editat
fulletons informatius que disposen del plànol de
camins actualitzat i un concurs entre les escoles d’art
per l’estampació de material promocional. També hi
ha accions de formació, que creiem que seran molt
importants en el futur, en col·laboració amb l’Escola
de Formacions Esportives i de Muntanya s’està
treballant per desenvolupar un mòdul de formació
centrat sobre el paisatge cultural de la Vall que
permetria acreditar els guies per que puguin
intervenir a la Vall. I amb la Universitat d’Andorra i
la Càtedra UNESCO de la Universitat d’Andorra
dins del projecte d’aula magna s’organitzarà una
sessió sobre la memòria històrica de la Vall i
s’inclourà un mòdul sobre la Vall del Madriu en el
màster de gestió cultural que proposa la Universitat
d’Andorra. Si vol que li ampliï qualsevol d’aquestes
accions ho faré en la meva posterior intervenció.

Tot plegat, la manera com va anar entenem que, tot
i haver vist que el Sr. ministre participa en algunes
actuacions, en alguns moments sembla una mica un
convidat de palla senzillament pel fet de què no
forma part d’aquest òrgan de gestió i per tant pensem
que això va ser un error en aquell moment, però així
ho va voler el nostre cap de Govern. I el que
lamentem també és que ens dona la impressió de que
certs temes estan com una mica estancats, que no
s’hi ha donat la celeritat que s’hi tenia d’haver donat
i aquí, si pensem una mica malament, pensem que
potser perquè és veritat que quan s’actua sempre es
farà al gust d’alguns i al no gust d’altres i que potser
això seria una explicació del fet de què no s’acabi
d’accelerar aquest tema ja que pot portar
conseqüències electoralistes a Escaldes.
A veure, un bon pla de gestió el que ha de fer és
definir les prioritats, muntar un projecte concret per
desenvolupar, saber què volem fer amb aquesta Vall
del Madriu, especificar com protegir el patrimoni de
la Vall, quines activitats s’hi poden fer, quina
freqüentació pot suportar, perquè estem parlant d’un
bé viu i natural i per tant evidentment mereix
aquesta protecció.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sra. Rosa Gili, per la rèplica.

Vostès, sí han fet coses, sembla ser, o hi ha
projectades moltes coses, però entenem que s’ha fet
molt poc. Tenim també una directora nova des de fa
dos anys però al mateix dic, ben poca cosa s’ha fet, i
en cap cas diem que sigui culpa d’ella sinó potser per
una manca d’implicació de les institucions i la manca
de recursos.

La Sra. Rosa Gili:
Sí gràcies Sr. síndic.
Bé doncs, gràcies al Sr. ministre per haver-nos
explicat així amb detall les actuacions que s’han fet.
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85.000 euros va ser el pressupost pressupostat l’any
2013 pels comuns per la Vall del Madriu-PerafitaClaror. Estem al corrent també de 5.170 euros que
va posar Govern pels treballs de conservació del
camí i potser agraeixo la proposta del Sr. ministre de
desenvolupar-nos més si hi han hagut més
actuacions a la rèplica. Estaré molt agraïda si ens ho
desglossa una mica.

plau.

Però bé, a part que ho desmenteixi el Sr. ministre,
estem parlant d’un pressupost que no arriba als
100.000 euros i això si ho comparem per exemple
amb els 5 milions d’inversió d’una cosa que se n’ha
parlat molt fa poc com és el Cirque du Soleil, doncs,
la veritat em sembla molt minsa.

A part de les accions que ha realitzat la comissió de
gestió, des de Govern s’han impulsat moltes més. Les
que marca la Llei com és el control de les obres i que
no detallaré com els ajuts al patrimoni, vostè n’ha
esmentat un, n’hi han hagut d’altres que també ha
anat dins de la zona tampó de la Vall del Madriu i
que és el projecte de rehabilitació del Pont de la
Tosca i el seu entorn. Hi han hagut altres accions
que són molt importants, que estan fetes des de
Patrimoni Cultural, basant-nos amb el conveni que
vam formalitzar amb la comissió i que és l’estudi
d’una part de la Farga d’Andorra i d’altra banda
l’inventari i la prospecció arqueològica superficial del
fons de la Vall. Aquesta tasca s’ha centrat des del
sector que va des de la Farga fins a la carretera de la
Plana i completa els inventaris ja existents que
s’havien realitzat essencialment per damunt de la
quota 1.900. Hi han hagut molts altres informes des
de Patrimoni Natural com de Medi Ambient que
també han anat a obtenir una base de dades
georeferenciada que és un dels pilars fonamentals per
desenvolupar l’estratègia global de gestió de fluxos
dels accessos a partir de les càrregues que pot
suportar la Vall en acord amb la missió de protecció
del paisatge cultural i dels elements que el
constitueixen.

El Sr. Albert Esteve:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Jo si li sembla bé em centraré sobre la Vall del
Madriu que és el tema de la pregunta que ens ha fet
avui.

Llavors, vostès des d’Andorra Turisme i amb el seu
col·lega de turisme sempre parlen com a objectiu per
Andorra d’associar-la amb una marca de prestigi i
aquí en tenim una senyors de govern. La marca
UNESCO és una marca mundialment reconeguda,
un sinònim de qualitat i hem tingut la sort de què
nostra Vall del Madriu ha sigut reconeguda bé
d’interès mundial com ho pot ser Dubrovnik i altres
indrets del món que crec que tots coneixem, almenys
de nom, per això. Per tant, no acabem d’entendre la
postura de Govern en aquest projecte perquè
pensem que a més de ser essencialment essencial de
cara a la protecció el bé, pensem que una bona
inversió en aquest projecte...
El Sr. síndic general:
Hauríeu d’anar acabant si us plau...
La Sra. Rosa Gili:

Aniré directament a la conclusió.

Si, ja acabo.

Destacar que és important que moltes d’aquestes
iniciatives, ja siguin les que es promouen
directament des de la comissió de gestió o les que
desenvolupa l’associació amb altres organismes,
tenen a veure amb la generació de les eines
indispensables per planificar les accions que es duran
a terme a la Vall del Madriu-Perafita-Claror. En un
primer moment aquesta tasca potser és poc visible i
només quan s’executin les accions que es derivin de
la planificació integral de la Vall es veuran els
resultats pràctics d’aquesta feina de fons. Vull
recordar que la Vall és un lloc excepcional i
requereix unes solucions excepcionals. En aquest
marc cal que les administracions siguem exemplars i
la fragilitat de la Vall implica que no existeix el dret
a prova i a vol. Cal que la gestió i els projectes
s’ajustin als valors universals excepcionals definits
per la Vall. En aquest sentit la feina que fem ara és la
que ha de permetre definir les accions futures per
promoure la Vall del Madriu-Perafita-Claror. I

...seria una inversió permanent i no una inversió en
una cosa d’una durada limitada en la qual hem fet
inversions milionàries i que un cop acabades les
funcions n’ha quedat ben poca cosa. I vull precisar
que no estic aquí per criticar el projecte, -ja sé que
ara no toca-, estem parlant de la Vall del Madriu.
Per tant, sent conscients que la Vall del Madriu pot
ser un bon pol d’atracció de visitants per Andorra,
ben proporcionada i sempre des del respecte de la
seva subsistència de les seves especificitats, doncs,
demanem a Govern una mica de celeritat en aquest
projecte.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre també us demanaria de ser breu si us
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només una vegada complert aquest marc es podrà...

Sra. Rosa Gili.

El Sr. síndic general:

La Sra. Rosa Gili:

Hauria d’anar acabant si us plau.

Sí moltes gràcies.

Diari Oficial del Consell General

Lamento la poca precisió del ministre.
El Sr. Albert Esteve:

A veure, jo el que li voldria demanar ara al Sr.
ministre és quin calendari preveuen de cara a poder
dir que gairebé tenim en marxa el Pla de gestió i el
bon funcionament del nostre patrimoni cultural més
valuós, o un dels més valuosos, no voldria ferir
ningú.

...plasmar en l’actualització del Pla de gestió que
vostè reclama.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.
Alguna repregunta...

El Sr. síndic general:

Sra. Rosa Gili.

Gràcies.
Sr. ministre.

La Sra. Rosa Gili:
Si, Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Albert Esteve:

Agraeixo les paraules del ministre un cop més, però
el que m’agradaria, si us plau, és si ens pot dir quin
pressupost ha dedicat Govern a la Vall del MadriuPerafita i Claror, si us plau?

Gràcies Sr. síndic.
Miri, el calendari de què es posi en funcionament, ja
fa un any i mig que està en ple funcionament, és a
dir des del nomenament de la directora. Que estigui
acabat? Doncs, probablement no ho estarà mai
perquè és un Pla que s’haurà d’anar actualitzant cada
vegada més i cada vegada que hi hagi una nova acció
que es prevegi per promocionar la Vall però d’acord
amb les normes de protecció que ens hem d’exigir
tots s’hauran d’anar afegint al Pla, i aquest Pla anirà
evolucionant al llarg del temps.

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

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Albert Esteve:
Mireu, el que no he valorat són les hores que hi han
dedicat els tècnics ni els de Patrimoni Cultural que
ha estat diversos mesos per la Vall fent les
projeccions arqueològiques. La memòria que estan
fent que estarà acabada a final d’any. Els que s’hi han
dedicat des de Patrimoni Natural, els que s’hi han
dedicat des de Medi Ambient. Tota aquesta gent
treballa amb una comissió de cara a la realització del
refugi guardat a l’Estany de l’Illa. Hi ha una inversió
possible a l’Estany de l’Illa. Directament des de
Patrimoni hi han hagut els ajuts però amb temps i
hores de tècnics li puc intentar calcular, però
segurament serien desenes de milers d’euros.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna altra repregunta...
Si no hi ha més repreguntes passem a la tercera de
les preguntes presentades.

3. Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius,
president
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de
setembre del 2013, relativa als problemes que
ha patit el servei de correus electrònics del
domini andorra.ad

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Fou registrada amb el número 666 i s’ha publicat en
el Butlletí número 43/2013 del 10 de setembre.

Gràcies.

Exposa la pregunta el Sr. David Rios Rius.

Alguna altra repregunta...
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El Sr. David Rios:

Sessió ordinària del dia 19 de setembre del 2013

alguns comptes de correu, també uns hackers van
descodificar els mots clau i fent-se passar pels
usuaris, van enviar centenars de milers de correus
brossa cap a altres comptes de correu d’arreu del
món, provocant també una degradació podent donar
lloc a una denegació total del servei de correu.

Gràcies Sr. síndic.
Vistos els problemes tècnics apareguts durant l’estiu
amb el servei de comptes de correu del domini
andorra.ad, es pregunta:
Ens pot explicar Govern quines són les accions
futures a emprendre en relació al servei de correus
electrònics del domini andorra.ad per tal d’evitar que
es segueixin produint incidències?

I, el tercer motiu, a finals d’agost d’aquest any, el 26
d’agost, durant una actualització automàtica i
periòdica dels servidors d’anti-spam, es va carregar un
error de softward provinent de la base de dades
internacional del proveïdor anti-spam. Aquesta
incidència ha generat a posteriori i fins a l’actualitat,
inestabilitat amb el sistema anti-spam de la
plataforma i provoca retard en el lliurament i
recepció dels missatges de correu.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Respon per Govern el ministre Sr. Jordi Alcobé.

Aquestes han sigut les tres incidències fins a
l’actualitat entre el juliol i l’actualitat.

El Sr. Jordi Alcobé:

En resposta a les incidències i per contestar-li a la
pregunta.

Gràcies Sr. síndic.

Respecte al primer factor d’origen de les incidències,
davant de la gravetat dels fets generats per l’atac dels
hackers contra el servidor com a mesura pal·liativa i
immediata, el 31 de juliol es va tancar l’accés al
servidor des de fora d’Andorra per evitar una
caiguda total del servei, i es va buscar una nova
solució temporal de seguretat que permet reobrir
l’accés parcial al correu des de fora d’Andorra fins a
ser total el dia 30 d’agost. Per tant, aquesta
incidència en l’actualitat es troba resolta.

Bé, en primer lloc, dir que comparteixo totalment la
preocupació que entenc motiva la pregunta respecte
a les incidències d’aquests últims mesos al servei de
correu andorra.ad, i que han suposat un perjudici a
molts dels usuaris d’aquest servei.
Intentaré per això descriure de la millor manera
possible les causes de les incidències i les solucions
previstes, tot i que reconec que els coneixements
d’un servidor no són els mateixos que els del Sr.
conseller.

Pel que fa a la segona incidència respecte al segon
tipus d’atac, la usurpació d’identitats de clients a
partir del 24 de juliol, a partir d’aquí s’apliquen des
d’Andorra Telecom noves polítiques més restrictives
als usuaris amb comptes identificats com a
generadors de correus brossa, i per exemple
s’apliquen més protocols i requisits de definició dels
paswords o mot claus amb els nous usuaris que es
vulguin donar d’alta al servei de correu “andorra.ad”.

Per informació, d’entrada dir que el correu
andorra.ad dóna servei a 13.500 bústies, i gestiona
83 milions de missatges cada any, dels quals 75,5
milions, el 91%, són detectats com a correu brossa o
spam i eliminats. A nivell d’infraestructura consta de
8 servidors que s’han anat adquirint a base
d’ampliacions del servei de l’any 2004 i fins a
l’actualitat.
Per explicar les causes de les incidències i
posteriorment entendre les solucions aplicades, dir
que al juliol d’aquest any van confluir en el temps
tres factors que van deteriorar el servei de correu.

I pel que fa el tercer factor d’incidències, respecte
l’error en l’actualització dels servidors anti-spam com
alternativa i per major seguretat, sobta per comprar
uns nous equips d’un altre fabricant que hauria de
solucionar de manera definitiva els problemes
relacionats amb el sistema anti-spam. A data d’avui,
aquests nous equips s’estan acabant d’instal·lar, van
arribar, de fet, aquest dimarts i no s’haurien de
repetir les incidències ocasionades a partir de
principis de la setmana vinent.

El primer factor va ser un atac al servidor provinent
de pirates informàtics o hackers que de forma
simultània i coordinada van enviar milions de
peticions simultànies també cap al servidor
andorra.ad amb l’objectiu de fer caure aquest servei
de correu. La conseqüència és que si l’atac té èxit, i
malauradament en va tenir, el servidor de correu
queda bloquejat i ningú pot enviar ni rebre correus
des de cap ubicació.

Crec que és important ressaltar-per anar acabant,
que pugui aprofundir amb diversos elements sobre el
per què hem arribat a aquesta situació, i si us sembla
convenient ho puc contestar a la rèplica, però sense
dubte, un element important ha estat la reflexió
sobre el model de gestió de la infraestructura de

El segon motiu, és que aprofitant la feblesa dels mots
clau d’alguns usuaris, fàcilment desxifrables, en
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correu, ja sigui per un costat directament per
Andorra Telecom o ja sigui per un altre costat amb
la possibilitat d’oferir el servei de missatgeria
d’”andorra.ad” des d’un proveïdor extern a Andorra
Telecom.

Diari Oficial del Consell General

informació a Andorra i gestionava originalment
Govern, va patir realment moltes dificultats en
aquell moment fins que se’l va quedar l’STA. És a
dir, també han de ser conscients que l’STA està
gestionant un servei, diguéssim, que no va crear,
diguéssim... per tant, hem d’entendre que aquest és
un servei que li va venir heretat i per tant, doncs,
també s’ha de tenir en consideració. Ara bé,
entenem que un correu, vist tot això, entenem que
un correu a més a més amb el domini “andorra.ad”,
en el qual hi ha la marca “andorra” associada, doncs
ha de tenir els recursos necessaris.

Així el 23 d’abril del 2013, amb la nova direcció
s’acorda mantenir el correu dins d’Andorra
Telecom” i es procedeix a la publicació del concurs
d’adjudicació per adquirir uns nous equips per al
servidor correu “andorra.ad” i amb l’obertura de les
ofertes efectuades a principis d’aquest mes de
setembre.

Si vostè em comenta que la direcció, i vostè mateix
aposten perquè segueixi sent un correu, gratuït,
reforçat amb un nou hardware que eviti doncs
aquests problemes, nosaltres no podem fer altra cosa
que donar-hi suport, però s’ha d’entendre que
aquestes anomalies s’haurien d’haver previst i no
haver arribat al punt aquest de què després de tots
aquests problemes s’hagi donat un cop sobre la taula
i s’hagin intentat solventar.

En aquest moment, el concurs ja s’ha adjudicat, una
nova plataforma serà operativa a principis del 2014 i
permetrà una major seguretat al sistema i evitarà que
es reprodueixin les lamentables incidències
ocorregudes aquest estiu passat.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Només comentar doncs això, tinguin cura d’aquest
correu. Jo penso que els usuaris el mantenen perquè
realment els hi és útil, per tant, se’ls ha de donar el
servei que s’esperen i a títol d’exemple, si us plau, a
la pàgina web del correu “andorra.ad” posin la
política d’ús, posin la política del programa, posin els
termes d’ús, posin els drets que tenen els usuaris,
posin aquest tipus d’informació perquè els propis
usuaris coneguin quins són els serveis que s’ofereixen
i en quina qualitat de servei s’ofereixen.

Gràcies.
Pel torn de rèplica, Sr. Rios…
El Sr. David Rios:
Gràcies Sr. síndic.
Agraeixo la resposta del Sr. ministre. La pregunta no
era entrar al detall de temes tècnics que només
puguem entendre els informàtics, per tant,
m’abstindré de la meva formació per entrar
diguéssim, al que seria l’interès general o fins els
detalls en què la gent ens pugui arribar a entendre.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

L’explicació que ens ha donat, doncs, és una
explicació, molt coherent, ens ha explicat doncs que
el servidor “correu andorra.ad” ha patit problemes
que pateixen tots els servidors a l’atac del servidor
hacker és molt habitual, moltes vegades s’han penjat
fins i tot pàgines web com Amazon.com i d’altres amb
aquest tipus d’atacs. Amb el tema de la feblesa dels
mots claus és evident que si s’usurpen identitats
doncs es poden llençar quantitats de correus
electrònics cap a l’exterior, fet que altres servidors,
allò ho identifiquin com a spam i bloquegin el
servidor d’andorra.ad i finalment doncs, una errada
en l’actualització del software anti-spam, entenem
que són problemes... de fet, són problemes que ja
vénen venint de fa temps, vull dir... el que passa és
que aquests dies s’ha concentrat el mes d’agost que
entenc que molts dels usuaris estan a fora i al tallar
la possibilitat d’accedir-hi des de fora d’Andorra,
doncs, ha provocat més inconvenients.

Gràcies.
Sr. ministre...
El Sr. Jordi Alcobé:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, doncs volem compartir i agrair la intervenció del
Sr. conseller. Prenc nota de comentar al Consell
d’Administració del Servei d’Andorra Telecom el fet
d’incloure la política d’ús d’aquest correu a la pàgina
web. Reiterar la necessitat de mantenir aquest correu
dins d’Andorra Telecom, un correu com diu el
conseller amb un nom de signe d’estat i per tant,
aquesta també és una imatge d’Andorra tenir aquest
correu “andorra.ad” gratuït, també és molt important
i sobretot, també recordar que malauradament
aquesta incidència ha arribat un cop ja s’havia agafat
la decisió, i s’havia publicat l’edicte per comprar
nous equips informàtics que permetin donar major
seguretat. Això va ser l’abril del 2013,

Bé, jo només recordaria que aquest correu es va
crear per donar un suport a la societat de la
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malauradament aquests incidents van arribar a
l’estiu d’aquest any 2013. Recordar també, i tot i
compartint el raonament del Sr. conseller, que la
inversió que farà Andorra Telecom per mantenir
aquest correu en millors condicions de seguretat serà
de 400.000 euros aquest any 2013, que el
manteniment anual costa uns 60.000 euros i això són
xifres que en teoria, perquè ja sabeu que en aquest
mon ningú està exempt de riscos, ens haurien de
permetre garantir molt millor la seguretat i la
fiabilitat d’aquest servidor de correu, i també, amb
l’ànim de millorar aquest servei de correu també
recordar que amb aquesta actualització de nous
equips es podrà ampliar la capacitat de la bústia dels
actuals 50 megues fins els 1.000 megues, que són 20
vegades més de capacitat de la bústia.

Sessió ordinària del dia 19 de setembre del 2013

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre, teniu la paraula.
El Sr. Jordi Alcobé:
Gràcies Sr. síndic.
En primer lloc agrair a la consellera l’oportunitat
d’exposar l’estat actual en relació al projecte d’obra
de les fases 1 i 2 de Sant Julià.
Bé, com sabeu i per recordar l’execució de les fases 1
i 2 del nou vial de St. Julià, es troba aturada des de
l’any 2009. Es tracta d’un projecte d’obra estimat
inicialment en uns 42 milions d’euros i executable en
dos fases, la fase 1 que es situa entre el Pont de
Fontaneda i el límit nord de l’antic Càmping
Huguet, que costarà uns 20 milions d’euros. I la fase
2 que correspon al túnel que uneix la sortida de
l’antic Càmping Huguet i la rotonda de la Plaça
Laurèdia amb un cost estimat d’uns 22 milions
d’euros.

Són només petites precisions per confirmar el que el
Sr. conseller també ha recordat: la necessitat de
mantenir un correu actualitzat, segur, fiable, modern
i que també sigui un signe d’estat del nostre país.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.

Com també sabeu es tracta d’una obra singular i
d’important cost econòmic que no es pot encarar
sense tenir-ne el finançament assegurat i la capacitat
de poder fer-hi front. I a més, una inversió que, en
l’actualitat, només es podria plantejar en la forma
d’una concessió a llarg termini, en el marc del que
preveu la Llei 5/2008, sobre les noves formes de
contractació i finançament d’obres públiques, i per
tant, no es pot assumir en base als pressupostos
ordinaris de l’Estat.

Entrem en el torn de les repreguntes...
Si no hi ha repreguntes, passaríem a la quarta de les
preguntes presentades.

4. Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals,
consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de
setembre del 2013, relativa a l’inici de les
obres de les fases 1 i 2 del vial de Sant Julià.

Però al mateix temps, el Govern també considera
necessari d’acabar aquesta obra per donar
continuïtat al projecte de desviació de St. Julià i no
deixar, diria a mitges, una infraestructura que
constitueix la principal porta d’entrada al país pels
nostres visitants. Per això, aquesta és la inversió
prioritària del que podríem anomenar de les grans
obres viàries a realitzar.

Fou registrada amb el número 667 i s’ha publicat en
el Butlletí núm. 43/2013 del 10 de setembre.
Exposa la pregunta la Sra. Rosa Gili Casals.
La Sra. Rosa Gili:
Gràcies Sr. síndic.

Així, tot i el context econòmic, durant aquests
últims dos anys s’han dut a terme gestions per
intentar abaratir el cost de construcció, especialment
de la fase 1 pel que fa a la construcció del vial i el seu
cobriment a la zona de l’antic Càmping Huguet.

Aquest mes d’agost, el ministre d’Economia
anunciava l’inici de les negociacions per trobar
finançament per la nova fase del vial de Sant Julià.
Al mateix temps, Jordi Alcobé informava de la
propera signatura d’un acord amb uns propietaris
afectats pel vial.

Aquestes gestions s’han traduït, des de finals del
2011, amb una negociació amb la família propietària
del terreny afectat per la fase 1, assolint a dia d’avui
un principi d’acord, que permetrà modificar el
projecte inicial amb un estalvi d’uns 4 milions
d’euros, passant el cost d’aquesta fase, la fase 1, de
20 a 16 milions d’euros a l’inici. Aquesta negociació,

Considerant l’exposat, es pregunta:
Pot informar Govern sobre l’estat d’aquestes gestions
lligades al projecte i aclarir-nos quina és la
planificació prevista per les fases 1 i 2 del nou vial de
Sant Julià?
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entre les parts signatàries del Conveni (el Govern, el
Comú de Sant Julià de Lòria i la família propietària
del terreny afectat) està pràcticament finalitzada i
només pendent de formalitzar.

Diari Oficial del Consell General

Cada dia anem estrenant nous serveis, que fins i tot
els seus mateixos usuaris agrairien no haver de
necessitar i em refereixo a serveis com són el
menjador social, que gestiona la Creu Roja, els
robers socials, -que l’altre dia ens vam assabentar que
a la Massana en gestionava un, el Comú de la
Massana. Després tot sovint ens anem assabentant
de la feina tan important que està fent Càritas en el
nostre país, que està ajudant totes les persones
necessitades i parlem de jubilats, de gent en edat
laboral, famílies, joves sense recursos i amb risc de
quedar-se exclosos del sistema.

Un cop formalitzat el Conveni, el Govern licitarà
l’estudi de viabilitat, que és preceptiu per poder
licitar la concessió de l’obra, d’acord amb l’article 5
de la Llei 5/2008.
Aquest estudi, amb un cost estimat de 300.000 € i
pressupostat per aquest any 2013, està previst que es
liciti abans de finals d’any.
Un cop es disposi de l’estudi (la durada estimada pot
ser entre 6 i 7 mesos), el Govern estaria en disposició
de redactar el plec de bases del projecte i de licitar la
concessió d’aquesta obra durant el segon semestre
del 2014. I per això es proposarà que el Projecte de
pressupost 2014 inclogui la possibilitat de contractar
aquesta obra en la forma d’una concessió.

Al mateix temps tenim a tràmit parlamentari lleis, i
entre elles, per exemple la modificació de la Llei de
la Seguretat Social que, -ja sé que discrepem amb
Govern i amb els companys del Grup Parlamentari
de DA, però, per nosaltres les propostes d’aquesta
Llei són retallades en drets pels nostres ciutadans en
molts dels seus articles.

No obstant això, -i ja vaig acabant-, per prudència i
responsabilitat, a l’igual que altres projectes
importants d’impacte econòmic, aquesta obra estarà
subjecte a la capacitat de trobar el finançament i a
l’evolució del context econòmic i de les finances
públiques. Així, si es compleixen aquestes condicions
de finançament, a nivell tècnic i procedimental,
aquesta obra estarà a punt de licitar-se durant el
segon semestre de l’any 2014.

S’han retallat sous, es preveuen canvis en les nostres
jubilacions, i això ho expliquem per una situació de
crisi perquè som conscients que s’ha de treballar per
una sostenibilitat, és a dir que, la situació és delicada
i això ho saben tots.
I al costat d’això ens assabentem a través, em sembla
que va ser el ministre Jordi Cinca que ho anunciava
al juliol, que Govern doncs, està treballant en això i
a més a més, bé, el ministre de Finances també ens
explicava l’altre dia que havien formalitzat un
préstec de 114 milions d’euros amb les entitats
bancàries del país, -si no m’equivoco-, per pagar les
obres dels túnels dels Dos Valires i dels trams 3 i 4
del vial de Sant Julià. Un préstec que s’ha fet a vint
anys i que ara començarem a pagar. I ens assabentem
de què Govern té un altre projecte que sembla ser un
projecte de l’època més daurada d’Andorra, en
aquella època en què tots pensàvem que els recursos
no s’acabarien mai i que ens permetíem posposar el
pagament de grans obres faraòniques, -per recuperar
una paraula que fa dies que potser no parlem-, ens
semblava que tot era possible.

Aquest seria un breu resum de la situació, del qual
en puc precisar més detalls si ho considera vostè
oportú i de les actuacions previstes per poder iniciar
les obres de la fase 1 i 2 de Sant Julià.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sra. Rosa Gili, pot fer torn de rèplica.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, gràcies Sr. síndic.

Així doncs, amb unes finances públiques molt
delicades en un país que porta ja sis anys en recessió,
ens sembla bastant surrealista plantejar-se ara en
aquests moments un nou endeutament milionari per
les arques de l’Estat.

Dilluns passat, vam assistir a la presentació que ens
va fer el president de la Cambra de Comerç
d’Andorra, que ens va presentar les dades del 2012, i
la veritat és que aquestes dades no van ser gens
bones.

Ens sembla poc encertat plantejar-se un model que
ens ha portat a la situació actual. Un projecte que tal
com deia abans és d’aquella època en què pensàvem
que tot era possible, però ara malauradament els
temps han canviat i ens obliguen a repensar una
mica el futur d’Andorra.

Continuem en una dinàmica negativa i aquesta
tendència se’ns va dir ja que feia sis anys que dura.
Continuem tenint molts, massa aturats al país. Hem
arribat a tenir-ne fins a més de 1.100 quan fins fa uns
anys no coneixíem aquest problema, no sabíem el
que volia dir la paraula atur.

Gràcies Sr. síndic.
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El Sr. síndic general:
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primera obra que el Govern de torn hauria de fer
quan es pugui finançar.

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

Sr. ministre.

El Sr. síndic general:

El Sr. Jordi Alcobé:

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

Entrem en el temps de les repreguntes.

Bé, sincerament Sra. consellera, desconeixíem la
seva opinió sobre aquesta infraestructura abans
d’aquesta sessió del Consell. Ara, en sóc plenament
coneixedor i veig que està en contra d’executar
aquesta fase 1 i 2 del vial de Sant Julià.

Alguna repregunta...
Sra. Rosa Gili.
La Sra. Rosa Gili:

També he de reconèixer el seu particular art
d’incloure sempre la menció d’aspectes socials, drets
socials, seguretat social, retallades tant amb el Circ
du Soleil, -que el meu company Francesc Camp va
haver de defensar en una altra pregunta al Consell-,
com en aquest cas en el qual es parla de la desviació
de Sant Julià i poca cosa em sembla que té a veure,
Sr. síndic, amb aspectes més socials que heu
esmentat però, si vol, no tinc cap problema, hi
podria entrar.

Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, abans de tot dir que no és que estigui en contra
de què es facin obres d’aquest tipus, l’única cosa és
que evidentment el que penso és que s’ha de valorar
molt la situació en la qual estem, hem de ser
conscients de si ens ho podem permetre i això
sembla una evidència però jo crec que si veiem una
mica fins on ens han portat unes certes gestions que
hi han hagut fins ara, doncs, potser no és tan evident
com ens podria semblar.

Bé, jo penso que en el fons no discrepem massa del
raonament que vós i jo mateix hem fet. Hem dit els
dos que en l’actualitat aquesta obra amb les
condicions actuals de finançament i d’afectació a les
finances públiques no es pot encarar sense tenir
assegurat un finançament i sense tenir unes garanties
de què les finances públiques no se’n puguin
ressentir ni comprometre justament a futurs
pressupostos o futures liquidacions que puguin
afectar negativament el nostre país. Per tant, aquest
Govern en cap cas... en cap cas ha decidit construir,
fins al moment, aquest vial de Sant Julià. El que sí
que té l’obligació el Govern de fer és preparar tota la
documentació, el projecte i la seva obligació és la de
renegociar els convenis que hi pugui haver per
intentar que quan això es pugui fer pugui costar el
menys possible. I això és el que ha fet aquest Govern.
Per tant, quan vam arribar al Govern hi havia un
conveni firmat i que s’havia de complir, que a finals
de l’any 2011 s’havia de cobrir la fase 1 i 2 del vial de
Sant Julià, hem intentat renegociar aquest conveni
d’acord amb els temps actuals i, en aquest cas, el que
hem fet és intentar negociar un abaratiment d’aquest
conveni d’aquesta fase. Per tant, això ja estarà
disponible, això ja estarà fet per quan es pugui
encarar aquesta fase 1 i 2 de Sant Julià. I vull repetir
i que quedi ben clar que entenem que és una obra
prioritària que s’haurà d’acabar quan es pugui fer.
Actualment és un vial, com dic, a mitges que no
resol encara el problema de circulació en dies
complicats a Sant Julià i, per tant, que quan es pugui
fer s’haurà d’encarar i aquesta hauria de ser la

Nosaltres, si hi ha els recursos per fer-ho i es
demostra la seva importància, doncs, no és que
estiguem absolutament en contra.
A veure, jo el que... segons el que ha dit aquí el Sr.
ministre, sembla que estigui matisant una mica el
tema però jo el que he vist a la premsa és que depèn
del finançament. Vostès estan dient “dependrà del
finançament” i, per tant, jo el que voldria saber és
quin és el finançament que a vostès els hi semblarà
raonable com per tirar-ho endavant.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre.
El Sr. Jordi Alcobé:
Gràcies Sr. síndic.
Ho vaig dir a la premsa segurament, i ho he tornat a
dir avui aquí: depèn del finançament i depèn de
l’estat de les finances públiques, que dependrà de si
aquesta obra es pot encarar, o no. I també he
recordat que aquesta obra es podrà encarar sempre
en forma d’una concessió quan es pugui plantejar, i
al nostre entendre haurien de canviar molt les coses
d’aquest país per poder-se encarar en base a
pressupostos ordinaris de l’Estat. Per tant, quan es
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pugui fer aquesta obra, al meu entendre, s’hauria de
finançar amb una concessió a llarg termini.

Diari Oficial del Consell General

tant, entenem que no es pot deixar escapar una
ocasió. Si realment hi ha una possibilitat de fer-ho
amb un finançament accessible, les condicions de
finançament hauran de ser les que els licitants
proposin per una concessió d’aquest tipus i, si això és
possible doncs s’encararà i s’adjudicarà aquesta
concessió, dic a finals de l’any 2014 un cop conegut
el Pla de viabilitat i un cop conegudes les condicions
econòmiques, que pot fer front el nostre país.

No vull repetir-ho, però crec que és important
ressaltar que l’abaratiment del cost de la fase 1,
estem parlant en l’actualitat d’una negociació que
porta 4 milions d’euros menys de cost, que tampoc és
residual, la qual cosa això serà feina feta per si es pot
encarar aquesta construcció en aquest mandat o en
el següent. I, per tant, repetir que si les condicions
no són les adients no es podrà fer, i si les condicions
ho permeten i esperem que sigui així perquè això vol
dir que l’economia del país hauria remuntat i les
finances públiques també se’n ressentiran
favorablement, doncs, espero que es pugui fer quan
abans millor.

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

Gràcies Sr. síndic.

Sra. Rosa Gili teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

La Sra. Rosa Gili:

Gràcies.

Sí, gràcies Sr. síndic.

Alguna repregunta...

A veure, jo el que voldria demanar al Sr. ministre és
que vostè ha dit que aquesta obra era prioritària i,
per tant, jo voldria saber quines són les prioritats que
fan que Govern digui justament que aquesta obra és
prioritària.

Sra. Rosa Gili.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, moltes gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

Bé doncs, el Sr. ministre parlava del pressupost del
2014 per tirar-ho endavant. Això vol dir que el
Govern pensa que d’aquí al primer trimestre del
2014 tindrem les finances adequades per poder
finançar una obra, que sí he vist a la premsa, que em
sembla que... bé, vostè mateix ho ha dit, 20 milions i
22, més, em sembla que es parlava de 25 milions
d’interessos?

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

Gràcies Sr. síndic.

Quan esmentava que era prioritària era de les grans
obres a realitzar al nostre país. I aquí vull recordar
una altra gran obra a realitzar, que és la desviació de
la Massana, la qual crec que anteriorment en un
altre govern també s’havia plantejat dur-la a terme.
També perquè és una obra important a realitzar i
aquesta, en canvi, s’havia posposat i aturat.

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

En aquest cas, continuo insistint que de les grans
obres a realitzar, aquesta és la més prioritària. En què
em baso per dir-ho? Doncs, em baso en dir-ho
perquè dels 8 milions de visitants que Andorra acull
cada any, doncs 6 milions entren per aquesta via i,
per tant, és una via, -la carretera general 1-, que és la
que acull al més trànsit rodat del nostre país i que,
per tant, s’ha d’acabar aquesta desviació per
complementar la fase 3 i 4, sinó queden molt coixes
a la vista de què no queda ben resolta la sortida a la
Plaça Laurèdia degut a tota la circulació que està
absorbent aquesta via.

Gràcies Sr. síndic.
Al pressupost del 2014 el que entenem que ha de
proposar, és la possibilitat d’adjudicar aquesta
concessió si les condicions ho permeten. Tant de bo,
i espero, i segur que vostè també ho comparteix, les
condicions de l’any que ve ho permetin, això voldria
dir que es podria encarar aquesta obra. Si les
condicions no ho permeten, doncs, per bé que la llei
del pressupost ho pugui possibilitar doncs, no es
podrà dur a terme, però la llei del pressupost és una
eina que permet possibilitar que es pugui fer i, per
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Gràcies Sr. síndic.

Si no hi ha més repreguntes, passem a la cinquena de
les preguntes presentades.

El Sr. síndic general:

5. Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu
Cassany, president del Grup Parlamentari
Mixt, per escrit de data 10 de setembre del
2013, relativa a la Resolució relativa a
encomanar al Govern que procedeixi a
preparar les escaients anàlisis de processos
duaners i, en el que calgui, enceti
negociacions amb l'administració duanera
espanyola amb la finalitat d'aconseguir
eliminar la duplicitat de transitoris avui
existents a la Duana hispano-andorrana

Gràcies.
Sra. Rosa Gili, una següent repregunta...
La Sra. Rosa Gili:
Sí, gràcies Sr. síndic.
A veure, jo el que voldria demanar és saber si s’ha fet
un estudi de mobilitat recentment, perquè nosaltres
hem tingut l’ocasió de parlar amb gent de Sant Julià
que ens han dit que ara ja no hi ha tantes cues,
perquè s’ha de dir que el nombre de visitants ha
baixat molt en aquests darrers anys. I per tant,
voldria saber si hi ha un estudi de mobilitat
actualitzat que vagi en aquest sentit, que recolzi
aquest projecte? I també si vostès encara s’estan
plantejant el mateix Pla viari que es va fer ja fa uns
anys o si també l’han replantejat o ho pensen fer?

Fou registrada amb el número 673 i s’ha publicat en
el Butlletí número 43/2013, del 10 de setembre.
Exposa la pregunta el Sr. Jaume Bartumeu Cassany.
El Sr. Jaume Bartumeu:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.
Efectivament, com diu la motivació de la pregunta,
nombrosos empresaris que procedeixen a importar
mercaderies procedents d’Espanya, i ho fan per la
Duana de la Farga de Moles consideren que els
costos de tramitació que genera la necessitat de fer
intervenir dos transitaris en duana, un espanyol i un
andorrà, acaben encarint enormement les petites
importacions.

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

La situació econòmica aconsella donar una sortida a
aquesta preocupació del sector comercial i per això,
el Consell General, en la sessió de Debat
d’Orientació Política del 21 de juny va acordar
“encomanar al Govern que procedís a preparar les
escaients anàlisis dels processos duaners i, en el que
calgués, encetés negociacions amb l’administració
duanera espanyola amb la finalitat d’aconseguir
eliminar la duplicitat de transitaris avui existent a la
Duana hispano-andorrana.”

Doncs, ara mateix no li puc confirmar de quan és
l’últim estudi de mobilitat de Sant Julià. Sí que li puc
dir que hi ha estudis periòdics i, de fet, se n’han fet
bastants un cop ha entrat en servei la fase 3 de Sant
Julià per conèixer l’impacte de la rotonda de la Plaça
Laurèdia sobre el trànsit i com podia afectar aquest
tram de circulació.
Recordar que no només és un tema de mobilitat sinó
també un tema de seguretat i que, per tant, aquesta
via que ocupa gran trànsit a la vila de Sant Julià,
doncs, també mereix un desdoblament per evitar que
aquest gran nombre de vehicles passin pel mig del
poble de Sant Julià i, per tant, al factor “mobilitat” hi
voldria afegir el factor “seguretat”.

I és amb la finalitat de conèixer quines actuacions ha
dut a terme el Govern per a donar compliment al
que se li va encomanar el 21 de juny, que
preguntem: quines actuacions, i en quina data o
dates ha dut a terme el Govern, les ha dut a terme el
Govern, per a complir el que el Consell General li va
encomanar?

I a l’última pregunta dir que en l’actualitat s’està
revisant el Pla sectorial viari per modificar-lo i
adaptar-lo en algunes ocasions, potser a les
necessitats de les parròquies i també del país.

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

El Sr. síndic general:

Respon pel Govern el Sr. Jordi Cinca.

Gràcies.
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El Sr. Jordi Cinca:
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D’altra banda, no hem d’oblidar que Andorra és un
país tercer i això implica que tota la mercaderia que
entra al país ha de complir un tràmit d’exportació a
la sortida del país fronterer amb Andorra, i un tràmit
d’importació a l’entrada del nostre país. Si es pretén
replantejar això, no es pot fer amb una negociació
bilateral amb Espanya, sinó que cal fer-ho amb una
negociació directa amb la Unió Europea que és qui
regula aquesta competència per part de tots els
països comunitaris.

Gràcies Sr. síndic.
Permeti’m en primer lloc que agraeixi la pregunta i la
celeritat de la mateixa en relació al mandat que vam
rebre del Consell General ara tot just fa dos mesos i
mig. En tot cas i tant de bo, històricament sempre
s’hagués tingut tanta diligència en veure si es
complien els mandats de les resolucions en el
Consell General com en aquest cas però, en tot cas,
em sembla que és un tema d’interès i així ho pren el
Govern i en tot cas ja li puc avançar que el Govern
aquests dos mesos d’estiu ja ha fet accions en aquest
sentit. En el sentit d’implementar fórmules,
procediments per alleugerir els tràmits duaners i els
costos que se’n deriven.

Hem de ser conscients que el plantejament
d’aconseguir eliminar la duplicitat de transitaris, i
anar a un hipotètic format de declaració única, a la
pràctica implicaria fer desaparèixer els transitaris
andorrans, donat que el propi Codi de Duana
Comunitària en el seu article 11, estableix que els
representants a la Duana han d’estar establerts en
territori comunitari. Per tant, a la pràctica, això,
indubtablement acabaria només perjudicant en un
sentit, només perjudicant als transitaris andorrans.

De fet, per ser justos el que caldria dir és que el
Govern ha continuat treballant en aquest sentit.
Aquesta és una preocupació que ve de lluny, que
certament la crisi l’ha posat més en evidència, però
en tot cas les diferents i successives direccions de
Duana d’aquest, de l’anterior Govern i encara també
de l’anterior, han mantingut reunions amb els
responsables de la Duana espanyola i també francesa
per bastir mecanismes que permetessin accelerar els
tràmits duaners i per potenciar procediments
simplificats en els mateixos tràmits.

En tot cas, si arribés després d’una negociació amb
Brussel·les a aconseguir una espècie de procediment
en què tots els tràmits es fessin en un sol transitari,
aquest no podria evitar fer una declaració
d’exportació i una declaració d’importació. I per
tant, també cal dir-ho, no és evident que això es
traduís en una reducció de costos, tot i que, a ben
segur, suposaria una concentració dels prestadors del
servei.

Al mateix temps, i això de portes endins, és a dir,
sense la necessària col·laboració en aquest cas de les
duanes veïnes, el propi Govern d’Andorra a través
de la seva Duana, al llarg dels darrers anys, ha anat
implementant procediments com ara la declaració
verbal a la Duana per part de l’importador per
importacions de valor inferior a 1.000 euros, el
procediment simplificat d’importació o el
procediment simplificat d’exportació.

I finalment, també cal tenir en compte i introduir en
l’anàlisi aquest que se’ns va demanar, que qualsevol
mesura que es prengui ha de preservar una premissa
que ens sembla fonamental, que és mantenir l’agilitat
que avui ofereix la Duana andorrana en els seus
tràmits amb frontera.
I amb això, penso que vostè Sr. Bartumeu, coincidirà
amb mi, avui per avui, podem garantir que la Duana
andorrana suportaria qualsevol tipus de comparativa
amb qualsevol duana comunitària quant a agilitat i
nivell de servei amb pas de frontera.

Val a dir, però, que aquestes mesures que s’han anat
prenent no són del calat de les que apuntava la
resolució que va aprovar el Consell General el passat
mes de juny. Estem parlant d’una resolució molt més
contundent, que va molt més lluny, i que per tant cal
que sigui analitzada i matisada.

Així, el Govern considera que, ara per ara, s’ha
d’actuar en un sentit més realista a curt termini i és
avançar de manera ferma en la simplificació
d’aquells tràmits que depenen només d’Andorra.
Pensant molt especialment en els petits importadors,
els importadors ocasionals i les importacions de baix
valor econòmic. Potenciar les declaracions
simplificades i les autodeclaracions, i avançar en la
creació d’una oficina virtual que eviti els
desplaçaments de les persones i empreses que optin
per aquest procediment en el punt fronterer. És a dir,
en fer el necessari perquè tots aquests procediments
simplificats, molts dels quals ja existeixen avui, no
només siguin una possibilitat sobre el paper sinó que,

En primer lloc cal dir que no figuren en els arxius de
la Duana ni en el del ministeri de finances informes
que hagin ja avaluat en aquest sentit, al llarg dels
darrers anys, mesures d’aquesta contundència, és a
dir, fer desaparèixer una de les dues figures, ja sigui
el transitari espanyol o francès o andorrà, -perdó-, en
el conjunt dels tràmits que s’han de fer per exportar i
importar respectivament.
Tampoc figuren actes que recullin gestions fetes en
aquest sentit ni prop d’Espanya ni prop de França ni
prop de Brussel·les.
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en realitat, siguin una possibilitat realment útil i fàcil
de dur a terme per aquells que ho vulguin fer. En
aquest sentit la segona fase de posta en
funcionament del programa via torrent....
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procediments no eren suficients el 21 de juny, no ho
són avui.
Mantenir l’agilitat, home! Jo no crec que la resolució
ni la meva intervenció avui, vagi en un sentit
contrari a mantenir l’agilitat que efectivament estem
d’acord que té la nostra Duana.

El Sr. síndic general:

No ens podem oblidar dels transitaris que
efectivament... no ens podem oblidar dels transitaris,
i ja veig que el Govern no se n’oblida, i em sembla
molt bé. Però és clar, la Resolució del Consell
parlava d’una alta cosa, parlava dels petits
importadors i del càstig que tenen en aquestes
tramitacions. Per tant, de tota la resposta que he
rebut, veig que s’ha analitzat els arxius de la Duana,
però no veig que estiguem més enllà del que sí que
puc interpretar com un senyal d’esperança, que és el
de dir que s’ajustarà més a l’hora de facilitar les autodeclaracions i s’ajudarà més als petis importadors en
les seves gestions. Que això, doncs, parlem clar,
perquè si no algú potser no ens acabarà entenent,
això només passa perquè els transitaris renunciïn a
una part dels tràmits que ara estan fent i cobrant, Sr.
ministre. I vostè ho sap igual que jo, i per tant, si
vostès aconsegueixen això em semblarà perfecte.

Hauríeu d’anar acabant si us plau, Sr. ministre.
El Sr. Jordi Cinca:
Vaig acabant Sr. síndic.
...ja té prevista per a finals d’aquest any la
implantació de mòduls en aquest sentit.
A banda de fer això, dues accions més. Una, reobrir
les converses que es van mantenir l’any 2008 amb el
Govern d’Espanya per intentar que la Duana
espanyola implementi la declaració verbal per a
petits imports en els seus procediments. Avui en dia,
és cert, la Duana espanyola no ho té. Per contra la
Duana francesa sí que té aquest procediment de
declaració verbal.
I tercer, em sembla que no ens podem oblidar dels
actors andorrans pel que fa aquest tipus de servei, és
a dir els transitaris. En aquest sentit ja hem estat en
contacte amb ells, ja s’han mantingut reunions per
involucrar-los també amb la potenciació, des dels
mateixos
transitaris
d’aquests
procediments
simplificats perquè ells mateixos en siguin abanderats
i en siguin impulsors, i evitar així la càrrega
econòmica que, sens dubte, suposa pels petits
importadors el tràmit actual.

Moltes gràcies.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre.
Us demanaria de ser breu si us plau.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Jordi Cinca:
Efectivament, penso que, dit d’una altra manera,
expressat cadascú de la seva forma, però en tot cas el
Sr. Bartumeu ha traduït perfectament allò que ja he
dit.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Pel torn de rèplica, Sr. Bartumeu.

Efectivament, en la tercera acció que deia, deia
involucrar els propis transitaris. En aquest sentit, ja li
dic, s’ha fet una reunió ja amb ells perquè puguem
impulsar fórmules en el que ells mateixos, he dit,
siguin els promotors del règim simplificat. Perquè
avui en dia, també ho he dit, i em sembla que amb
força claredat, una cosa és tenir els sistemes
simplificats, els procediments simplificats, i una altra
cosa és que acabin sent tan feixucs que no siguin
operatius.

El Sr. Jaume Bartumeu:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, efectivament la pregunta ha tingut una
característica d’una certa celeritat, com qualifica el
ministre, però és que la situació econòmica i les
queixes dels petits importadors, doncs, també em
sembla que les requereixen, i no crec que el Govern
discrepi d’aquesta observació.
Les fórmules, els procediments, els procediments
simplificats que teníem, ja existien el 21 de juny, i no
devien ser suficients, sí a proposta nostra, però ja no
n’he parlat més, doncs, per unanimitat el Consell
General va adoptar aquesta decisió. Aquells

Això és una realitat, és veritat que cal més suport
informàtic, i per això també he anunciat que a finals
d’any, la segona fase del via torrent inclou mòduls en
aquest sentit. He explicat també que el procediment
verbal ha de ser per aquelles importacions de baix
valor una solució, però hem d’aconseguir que
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aquesta solució no passi perquè l’importador hagi
d’acabar anant a la Seu a buscar el producte. hem
d’aconseguir que ho pugui fer aquí. Per això
necessitem una col·laboració, aquí sí amb la Duana
espanyola, que fins ara no hi és, perquè ells no tenen
contemplat aquest procediment, que sí que el té
Andorra des de l’any 97 i que també el té França, tot
i que és ben sabut que avui per avui arriba molta més
mercaderia a través de la frontera de la Farga de
Moles.

Diari Oficial del Consell General

Fou registrada amb el número 674 i s’ha publicat en
el Butlletí número 43/2013 del 10 de setembre.
Exposa la pregunta el Sr. Gerard Barcia Duedra.
El Sr. Gerard Barcia:
Gràcies Sr. síndic.
Els empresaris i professionals d’Andorra que es
presenten a les citacions o concursos de
l’Administració es troben amb nombroses diferències
en plecs de clàusules per contractacions similars o
gairebé
idèntiques.
La
simplificació
de
l’administració que defensem aconsella que el
Govern procedeixi a unificar els clausulats de
l’Administració general i els de les societats
públiques i parapúbliques i, que també demani als
comuns d’adherir-se a aquesta simplificació
administrativa.

En tot cas, crec que compartim la preocupació. Ja li
he dit que celebrava la celeritat, perquè
evidentment, és un problema que preocupa, però
també insisteixo, hem de tenir en compte que la
Duana andorrana en un any, fa més de 250.000
tràmits, declaracions, que és cert que més del 85%,
entre el 85 i el 90%, depèn del trimestre d’aquestes
declaracions, acaben passant per transitari, que la
majoria d’elles són declaracions de gran abast, que
no entrarien amb aquesta casuística que hem
implementat. Que te’ns la sensació que encara avui
per avui hi ha pocs operadors que s’hagin acollit al
procediment de càrregues úniques com a
procediment simplificat, només 39 operadors. Que
només 81 operadors s’han acollit al procediment per
enviaments postals. Tens la sensació que cal
potenciar més aquests mecanismes, però també cal
dir-ho, són mecanismes que existeixen des de l’any
96, i que, fins a la data, doncs, no s’han explotat
suficientment. I en aquest sentit se’ls hi ha demanat
la col·laboració als transitaris, i en aquest sentit em
sembla que tindrem aquesta col·laboració.

Atès l’exposat, el Consell General en la sessió de
Debat d’Orientació Política del Govern del 21 de
juny del 2013, va acordar encomanar al Govern que
procedeixi a revisar les clàusules i condicions dels
concursos per a les diferents contractacions
públiques amb la finalitat de simplificar-les i donar-hi
una uniformitat que comporti una simplificació en
les tramitacions. Així doncs, amb la finalitat de
conèixer l’actuació del Govern per a donar
compliment amb el que li va encomanar el Consell
General el 21 de juny del 2013, es pregunta:
Quines actuacions i en quina data o dates ha dut a
terme el Govern per a complir el que el Consell
General li va encomanar?

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Entrem a les repreguntes...

Respon per part del Govern el ministre Sr. Jordi
Alcobé.

Si no hi ha repreguntes passem a la següent de les
preguntes presentades, que és la sisena.

6. Pregunta amb resposta oral del Govern,
presentada pel M. I. Sr. Gerard Barcia
Duedra, conseller general del Grup
Parlamentari Mixt, per escrit de data 10 de
setembre del 2013, relativa a la Resolució
relativa a encomanar al Govern que
procedeixi a revisar les clàusules i condicions
dels concursos per a les diferents
convocatòries públiques amb la finalitat de
simplificar-les i donar-hi una uniformitat que
comporti
una
simplificació
en
les
tramitacions.

El Sr. Jordi Alcobé:
Gràcies Sr. síndic.
En el mateix sentit que s’ha respòs la pregunta
anterior pel meu company el Sr. Jordi Cinca. Tal i
com expressa la Resolució del Consell General que
heu recordat, d’entrada dir que el Govern
comparteix i treballa en diversos àmbits per complir
amb unes de les principals missions i reptes que ha
de fer front i que són la simplificació dels processos
administratius en benefici d’una major eficiènciaeficàcia envers l’administrat. En aquest sentit, la
Resolució del Consell General del 21 de juny forma
part d’aquest procés més general de reformar els

17

Diari Oficial del Consell General

Núm. 12/2013

procediments
i
simplificar
l’Administració.
Simplificar l’Administració ha estat sempre, Sr.
conseller, un dels principis d’elecció d’aquest Govern
com no dubto de l’anterior, i són diverses les
iniciatives legislatives i reglamentàries que en donen
fe, -repeteixo i és de justícia dir que tan d’aquest
Govern com de l’anterior. Una vocació de simplificar
que queda perfectament il·lustrada amb la creació
del Ministeri de la Presidència que té encomanada
aquesta tasca per modernitzar i simplificar els
procediments administratius. Així diria, que no
només és del 21 de juny d’enguany que el Govern
dur a terme actuacions per complir el que el Consell
General li va encomanar, sinó que fa temps que el
Govern actua en aquest sentit. Concretament, en
relació amb la uniformitat de les clàusules i
condicions dels concursos de l’Administració
general. Com a actuacions més rellevants o recents
destacaré que el febrer del 2012, el Departament
d’Intervenció General ja va publicar en una base de
dades consultable des de la intranet de Govern els
models tipus de plecs de bases així com els seus
annexos. Es va crear així una guia perquè tots els
ministeris i departaments del Govern utilitzessin la
mateixa base a l’hora de confeccionar un concurs
públic. Tot i això, cal tenir en compte que cada
ministeri ha d’ajustar les clàusules particulars i
tècniques adaptant-les a les pròpies casuístiques.
Aquest fet pot ocasionar en algunes ocasions
diferències entre els plecs de bases per ajustar-los a
les necessitats reals de cada concurs. Per exemple, en
el cas d’un plec de bases per contractar el servei de
neteja d’un edifici, com és obvi, no és el mateix la
neteja d’un edifici administratiu, el d’una escola, o el
d’un hospital. En relació als concursos d’obra
pública, que constitueixen una casuística molt
particular i rellevant dels concursos públics,
comentar que al llarg dels últims anys el
Departament
d’Ordenament
Territorial
ha
mantingut i manté periòdicament reunions amb
representants dels sectors l’ACODA i col·legis
professionals a fi d’analitzar i, si escau, modificar els
criteris d’adjudicació dels plecs de bases. Així, l’1 de
febrer del 2012, el Govern va aprovar una nova
convenció treballada i consensuada amb l’ACODA.
Aquesta nova convenció, l’oferta que obté la major
puntuació amb el preu és la que més s’aproxima a la
mitjana de les ofertes. Així la fórmula d’adjudicació
actual evita una guerra de preus a la baixa que
perjudicava al sector de la construcció i que posava
en perill el compliment dels estàndards de qualitat
exigits en el plec de condicions i alhora, molt
important, es guanya una major objectivitat en la
selecció de l’adjudicatari.

Sessió ordinària del dia 19 de setembre del 2013

comunals, -i aquí enllaço amb la part de la pregunta
sobre com pot afectar aquesta negociació amb els
comuns-, de les quals puc ressaltar una reunió de
cònsols a Sant Julià de Lòria, el 5 de febrer del 2013,
amb representants de l’ACODA i un servidor. A
més, en l’actualitat des del Departament
d’Ordenament
Territorial
s’està
treballant
activament amb el Col·legi d’Arquitectes per establir
uns criteris i uns procediments en la licitació de
determinats projectes que permetin valoritzar de
forma predominant la idea presentada pels
arquitectes a més de l’experiència dels licitants.
L’última reunió va ser precisament l’11 de juliol
d’enguany, amb representants del Col·legi
d’Arquitectes i el mateix cap de Govern i també un
servidor. Pel que fa a les entitats parapúbliques,
actualment, des del Departament d’Intervenció
General s’està analitzant les característiques pròpies
de cada entitat amb l’objectiu d’establir de forma
clara uns criteris unificats amb l’Administració
general i aquestes entitats, i per la convocatòria de
concursos públics. I finalment, pel que fa als comuns
a més de diverses reunions mantingudes en relació
amb la uniformització dels plecs de condicions
d’obres i amb el respecte del principi d’auto-govern i
les seves competències, des del Departament de
Presidència s’està treballant per identificar millores
optimitzar
i
simplificar
els
procediments
administratius entre els quals en formarà part
l’encomanat del Consell General objecte d’aquesta
pregunta.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Pel torn de rèplica...
No hi ha rèplica...
Hi ha alguna altra repregunta...
Si no hi ha repreguntes, passem a la setena de les
preguntes presentades.

7. Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa
Bonet Perot, consellera general del Grup
Parlamentari Mixt, per escrit de data 10 de
setembre del 2013, relativa a la Resolució
relativa a encomanar al Govern que iniciï els
tràmits necessaris per modificar el Reglament
regulador de les prestacions econòmiques
d’atenció social, i en concret el seu article 39,
amb la finalitat que s’estableixi que l’edat per

Precisament, aquest criteris ja han estat exposats en
diverses reunions i ocasions amb representants
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Així doncs, amb la finalitat de conèixer si el Govern
ja ha enllestit l’encàrrec rebut del Consell General el
21 de juny del 2013, es pregunta:

rebre una pròrroga de la prestació per
desocupació passi a ser de 50 anys.
Fou registrada amb el número 675 i s’ha publicat al
Butlletí número 43/2013, del 10 de setembre.

Quan pensa el Govern que podrà publicar la
modificació de l’article 39 del Reglament regulador
de les prestacions econòmiques d’atenció social?

Exposa la pregunta la Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot.

Gràcies Sr. síndic.

La Sra. Sílvia Eloïsa Bonet:
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El passat mes d’abril, el Departament d’Estadística va
fer públiques unes dades en les quals destacaven
l’augment de nombre d’inscrits al Servei d’Ocupació
en 158 aturats, un 15,4% més que el mes anterior,
-el març-, i comparat amb el mateix mes de l’any
anterior un 18,1% més. Aquest fet ha portat un
nombre de 1.185 persones en situació d’atur que fa
que el percentatge d’atur al país sigui d’un 3,1%.

Gràcies.
Respon pel Govern el ministre, Sr. Xavier Espot.
El Sr. Xavier Espot:
Gràcies Sr. síndic.
El Govern, en la sessió celebrada tot just ahir, va
aprovar el nou Reglament regulador de les
prestacions econòmiques d’atenció social, que
modifica en diversos dels seus articles el Reglament
en vigor actualment, aprovat el 19 de novembre del
2008 i que entretant també ha experimentat diverses
modificacions.

El mateix Departament d’Estadística va publicar que
el nombre de persones beneficiàries de la prestació
econòmica per desocupació va disminuir de 157 a
129, és a dir, una disminució del 17,8%. Així mateix,
el Departament d’Estadística recull que les persones
amb prestació econòmica per desocupació
involuntària pel tram d’edat de 40 a 59 anys són 74
persones i representen el 57,36% del total i el
nombre d’aturat en aquesta franja d’edat és 516
persones, que representen el 43,54% del total
d’aturats. El reglament regulador de les prestacions
econòmiques d’atenció social en el seu article 39.1
estableix que la durada de la prestació pot allargar-se
per un màxim de tres mesos més quan el perceptor
de la prestació continuï en situació de desocupació
involuntària i tingui 55 anys o més.

Concretament, s’ha modificat l’article 39, apartat 1
del text normatiu esmentat, a fi de donar
compliment a la Resolució adoptada per unanimitat
per aquesta Cambra, en ocasió de la sessió del Debat
d’Orientació Política, celebrada el 21 de juny del
2013. En aquest sentit, s’ha ampliat l’edat a partir de
la qual es pot accedir a una pròrroga de la prestació
per desocupació involuntària durant un termini
addicional de 3 mesos, més enllà dels 6 mesos
inicials, a saber, a partir dels 50 anys en lloc dels 55
anys d’edat. D’aquesta manera el Govern també es fa
ressò i palesa clarament que comparteix la
preocupació expressada per aquest Consell General,
en relació amb les persones situades en el tram
d’edat comprès entre els 40 i 59 anys que es troben
en situació de desocupació involuntària, les quals
tenen dificultats afegides per poder incorporar-se de
nou al món del treball, amb el conseqüent risc de
caure en una situació de precarietat i marginació
social. I això malgrat les darreres dades estadístiques
publicades i corresponents al final del mes d’agost
passat evidencien una clara millora en relació amb
les que ens heu exposat, Sra. consellera, en la vostra
pregunta, atès que de les 1.185 persones desocupades
inscrites al Servei d’Ocupació a finals del mes d’abril
del 2013 s’ha passat a 802 persones a finals del mes
d’agost passat i, pel que fa concretament al tram
d’edat entre els 40 i 59 anys, s’ha passat de 516 a 397
aturats. Amb tot, vull insistir que el Govern vol ser
prudent davant d’aquesta millora experimentada i
reconeix que, com a mínim en part, pot obeir a un
fenomen estacional, malgrat tampoc creiem que sigui

El nostre grup parlamentari està preocupat perquè
cada cop són més les persones d’aquesta franja d’edat
que esgoten les prestacions i resten sense protecció, i
el risc de caure en la pobresa i l’exclusió social és
cada cop més gran. Alhora, el Grup Parlamentari
Mixt entén la despesa social com una inversió en
inclusió, opinió compartida pel Govern, segons les
paraules del mateix cap de Govern expressades
durant la primera part del Debat d’orientació política
del 20 de juny passat.
Per tot això, el Consell General en la sessió de Debat
d’Orientació Política, del 21 de juny del 2013, va
acordar encomanar al Govern que iniciés els tràmits
necessaris per modificar el Reglament regulador de
les prestacions econòmiques d’atenció social i en
concret el seu article 39, amb la finalitat que
s’estableixi que l’edat per rebre una pròrroga de la
prestació per desocupació passi a ser de 50 anys.
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aliena als esforços fets en matèria de foment de
l’ocupació.
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seguretat i la salut laboral i promoure la seva
reincorporació al mercat de treball assegurant una
adequada protecció social durant la situació d’atur.
Aquesta protecció social durant la situació d’atur va
dirigida a garantir uns ingressos suficients a aquells
treballadors o treballadores d’edat més avançada
vinculats a vegades a la manca d’unes rendes
mínimes que es troben en situació d’atur i que veuen
com les possibilitats per reincorporar-se de nou al
mercat de treball cada cop són més complicades. Tot
i que ens ha donat algunes dades i, sí que és veritat
que les dades han millorat, sí que hi ha una dada que
és especialment, i que em preocupa, és que les
matriculacions a la CASS no han augmentat.

D’altra banda, s’ha aprofitat per introduir millores en
el Reglament als efectes de fer-lo més comprensible, i
s’han efectuat altres canvis derivats de la pràctica i
l’experiència en la seva aplicació, i és per aquest
motiu que hi ha hagut una curta demora en
l’aprovació del Reglament d’ençà el dia que es va
celebrar el Debat d’Orientació Política. A tall
d’exemple, el nou Reglament fa especial èmfasi en el
fet que els potencials beneficiaris de la prestació
hagin de participar activament en els programes de
treball d’inserció sociolaboral, així com en totes les
accions d’orientació, ocupació i formació que es
desenvolupen en el marc de les polítiques actives
d’ocupació, amb vistes a la seva reinserció en el
mercat laboral, i a les quals el Govern ha donat un
impuls significatiu en aquests dos darrers anys.

Aleshores, doncs, sí que hem recol·locat a les
persones però no tenim creació de nous llocs de
treball, i en això probablement hem de continuar
treballant, en aquesta línia per poder aconseguir
aquesta fita.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Per la rèplica, Sra. Bonet.

Sr. ministre.

La Sra. Sílvia Eloïsa Bonet:

El Sr. Xavier Espot:

Gràcies Sr. síndic

Responc ràpidament.

Bé, Sr. ministre primer de tot agrair-li, doncs,
aquesta celeritat en poder donar curs a aquesta
Proposta de resolució que va ser aprovada per
unanimitat en aquesta Cambra en el passat Debat
d’Orientació Política i no justament per mi sinó per a
totes aquestes persones que se’n beneficiaran
d’aquesta pròrroga de la prestació de desocupació
tenint en compte que aquesta franja d’edat és la que
en aquests moments s’està veient durament afectada
per la crisi, pel fet que quan perden la feina les
dificultats per poder-se reincorporar en el món
laboral, doncs, realment són bastant complicades.

Estic absolutament d’acord en el contingut de la
vostra rèplica. Convinc amb vostè que ha de ser una
de les prioritats del Govern. No només amb el
foment de l’ocupació en general, i especialment
destinat a les persones que es troben en situació de
desocupació involuntària, sinó fent especial incís en
aquelles persones que es troben en aquest tram
d’edat que comentàvem, i que per tant, doncs, tots
sabem que es troben davant d’especials dificultats a
l’hora de reinserir-se en el mercat de treball, cosa
que a vegades no succeeix amb tanta importància pel
que fa a la gent més jove.

Vaig mantenir la pregunta, -perquè podia haver-la
retirat-, simplement perquè poguéssim debatre
aquest tema i poder-ne parlar un moment, més que
res perquè aquesta mesura és un pas i que agraeixo, veig que també ens heu explicat altres reformes del
reglament, quan el tinguem disponible aleshores el
podrem analitzar de forma complerta-, més que res
perquè el que volia dir que els governs de molts
països s’han vist obligats a incloure mesures de gran
rellevància social i econòmica destinades a elevar la
taxa d’ocupació en aquestes franges d’edat i reduir la
desocupació de la mateixa manera que han afavorit
el manteniment en l’ocupació per contribuir en la
prolongació de la vida laboral, millorant les
condicions de treball, especialment, pel que fa a la

Per tant, més enllà de dir-li que li agraeixo la rèplica,
i que estic absolutament d’acord amb vostè, i
confirmar-li que el Govern seguirà perseverant en
els seus esforços perquè aquesta millora
experimentada es pugui traduir a llarg termini. Poca
cosa més tinc a dir.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna repregunta...
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Bé, si no hi ha repreguntes, i no havent-hi més
preguntes a l’ordre del dia, i tampoc més punts a
l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
(Són les 17.44h)
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Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral
disponibles per a la sessió del dia 19 de setembre
del 2013
1. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9
de setembre del 2013, relativa a la legislació que ha
de regular el passaport biomètric, (Reg. Núm. 664).
2. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 9 de setembre del 2013, relativa a l’estat
d’avançament del pla de gestió de la vall del
Madriu-Perafita-Claror, (Reg. Núm. 665).
3. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9
de setembre del 2013, relativa als problemes que ha
patit el servei de correus electrònics del domini
andorra.ad, (Reg. Núm. 666).
4. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 9 de setembre del 2013, relativa a l’inici de les
obres de les fases 1 i 2 del vial de Sant Julià, (Reg.
Núm. 667).
5. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del
Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 10 de
setembre del 2013, relativa a la Resolució relativa a
encomanar al Govern que procedeixi a preparar
les escaients anàlisis de processos duaners i, en el
que
calgui,
enceti
negociacions
amb
l’administració duanera espanyola amb la finalitat
d’aconseguir eliminar la duplicitat de transitoris
avui existents a la Duana hispano-andorrana,
(Reg. Núm. 673).
6. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra, conseller general
del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 10 de
setembre del 2013, relativa a la Resolució relativa a
encomanar al Govern que procedeixi a revisar les
clàusules i condicions dels concursos per a les
diferents convocatòries públiques amb la finalitat
de simplificar-les i donar-hi una uniformitat que
comporti una simplificació en les tramitacions,
(Reg. Núm. 674).
7. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera
general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de
data 10 de setembre del 2013, relativa a la
Resolució relativa a encomanar al Govern que
iniciï els tràmits necessaris per modificar el
Reglament regulador de les prestacions

econòmiques d’atenció social, i en concret el seu
article 39, amb la finalitat que s’estableixi que
l’edat per rebre una pròrroga de la prestació per
desocupació passi a ser de 50 anys, (Reg. Núm.
675).
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