Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 3/1999 - 4 pàgines
Sessió Tradicional del dia 14 de març de 1999

El dia 14 de març de 1999, diumenge, es reuneix a la
Casa de la Vall el M. I. Consell General, en Sessió
Tradicional 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. 8/1999, que és el següent:

M. I. Sr. Antoni Martí Petit
M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora
M. I. Sr. Francesc Mora Sagués
M. I. Sr. Josep Àngel Mortés Pons
M. I. Sr. Enric Palmitjavila Ribó
M. I. Sr. Marc Pintat Forné
M. I. Sr. Jordi Serra Malleu
M. I. Sr. Enric Tarrado Vives
M. I. Sr. Joan Tomàs Roca
M. I. Sr. Jordi Torres Alís
M. I. Sr. Joan Verdú Marquilló
M. I. Sr. Vicenç Alay Ferrer
M. I. Sr. Miquel Alís Font

1- Informe de la Comissió Permanent sobre els
afers tractats fora de període de sessions.
2- Informe de la delegació del Consell General a la
Unió Interparlamentària.
3- Informe de la delegació del Consell General a
l'AIPLF.
Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels M. I.
Srs. Francesc Areny Casal i Miquel Àlvarez Marfany,
síndic general i subsíndic general, respectivament,
s’ha procedit a comprovar la presència dels membres,
que ha quedat registrada d’acord amb la relació
següent:

El M. I. Sr. Síndic General ha excusat l'absència dels
Srs. Guillem Areny i Narcís Casal.
També hi és present el M. I. Sr. Marc Forné Molné,
cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs. Estanislau
Sangrà Cardona, ministre de la Presidència i Interior;
Albert Pintat Santolària, ministre de Relacions
Exteriors; Enric Casadevall Medrano, ministre
d’Economia; Josep M. Goicoechea Utrillo, ministre
de Salut i Benestar; Pere Cervós Cardona, ministre
d’Educació, Joventut i Esports; Enric Pujal Areny,
ministre de Turisme i Cultura, i Olga Adellach
Coma, ministra d’Agricultura i Medi Ambient.

M. I. Sr. Miquel Àlvarez Marfany
M. I. Sr. Francesc Areny Casal
M. I. Sr. Josep Areny Fité
M. I. Sr. Modest Baró Moles
M. I. Sr. Ladislau Baró Solà
M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany
M. I. Sr. Francesc Bonet Cases
M. I. Sr. Miquel Casal Casal
M. I. Sr. Josep Dallerès Codina
M. I. Sr. Simó Duró Coma
M. I. Sra. M. Rosa Ferrer Obiols
M. I. Sr. Agustí Marfany Puyoles
M. I. Sr. Jaume Martí Mandicó

Assisteix també a la sessió el Sr. Carles Santacreu
Coma, secretari general del Consell General.
(El Sr. Enric Tarrado Vives, secretari de la
Sindicatura, llegeix l’ordre del dia)
(Són les 18.40 h)
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El M. I. Sr. Síndic General:

El M. I. Sr. Síndic General:

Moltes gràcies, permeteu-me en primer lloc adreçar
una cordial salutació a les autoritats que ens honoren
amb la seva presència en aquesta sessió. Els Srs.
representants personals dels Srs. coprínceps, les Sres.
i Srs. cònsols majors i menors, el Sr. president del
Tribunal Constitucional i el Sr. president del Consell
Superior de la Justícia.

Gràcies.
Passarem al següent punt de l'ordre del dia.

2- Informe de la delegació del Consell
General a la Unió Interparlamentària.
El Sr. Miquel Àlvarez, subsíndic general, té la
paraula.

Passem doncs, seguidament, a l'ordre del dia.

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

El M. I. Sr. Subsíndic General:
Gràcies Sr. síndic.
En el decurs del passat 1998, s’ha assistit a la
Conferència número 100 i a la 163ena sessió del
Consell de la Unió Interparlamentària, celebrades a
Moscou. La delegació del Consell General va ser la
formada pel Sr. Vicenç Alay, Sr. Miquel Casal, la
Sra. M. Rosa Ferrer -que també va assistir a la reunió
de les dones parlamentàries-, el Sr. Josep Dallerès i jo
mateix. Els treballs que es van dur a terme van
concloure amb l’adopció de les següents resolucions:
resolució per a la prevenció de conflictes i la
restauració de la pau en tots aquells països amb
conflictes bèl·lics; resolució sobre les accions
encaminades a combatre el virus de la SIDA;
resolució que recomana reduir el deute extern dels
països del tercer món com a factor globalitzador;
resolució sobre la preservació de l’aigua i el seu
millor aprofitament, i resolució sobre les diferents
accions per combatre el tràfic de drogues.

Sr. secretari general, si us plau, voleu donar-ne
lectura?
El Sr. secretari general:
Sí, Sr. síndic.
La Comissió Permanent del Consell General, d'acord
amb l'article 37.6 del Reglament, té l'honor de donar
compte al Ple dels afers tractats i de les decisions
adoptades fora de període de sessions.
Les seves reunions han tingut lloc els dies 4 de gener
i 25 de febrer de 1999.
La primera reunió va servir per tenir una presa de
contacte, un cop acabat el segon període de sessions
de l'any 1998, i per analitzar la petició de la Junta de
Presidents de convocar una sessió extraordinària del
Consell General, per tal d’examinar totes aquelles
qüestions que estiguessin disponibles en data 31 de
desembre de 1998. La Comissió Permanent va veure
bé la celebració d’aquesta sessió, que va quedar
fixada pel dia 14 de gener, dijous, a les quatre de la
tarda, amb l’ordre que ja és conegut de tots.

El Consell executiu va aprovar dues modificacions
als estatuts de la Unió Interparlamentària, la primera
consistent en formalitzar la reunió de les dones
parlamentàries, i el seu comitè de coordinació, i una
segona consistent en introduir una rotació dels
diferents grups geopolítics per a l’elecció del
President del Consell.

En el decurs d’aquesta primera reunió, el Sr. Jaume
Bartumeu va formular una queixa en relació amb el
tractament protocol·lari dispensat als presidents de
grup parlamentari durant la recepció de Nadal,
oferta pel copríncep al Palau Episcopal, on es va
donar prioritat als membres del Govern en detriment
dels presidents de grup.

Es va, també, adoptar la demanda de ratificació de
l’Estatut de la Cort penal internacional, i de tots
aquells textos que afectin els drets humans, i també
es va concedir el nou Estatut d’observador al Consell
Nacional de Palestina.
Així mateix el Consell Interparlamentari ha aprovat
l’organització, l’any 2000, d’una conferència de
presidents de parlament a la seu de les Nacions
Unides, que s’ha anomenat “Assemblea Mil·lenària”,
i que servirà per articular les futures perspectives i els
objectius del nou mil·leni dins del procés de revisió
del nou rol dels parlaments en relació amb les
Nacions Unides.

La Comissió va considerar que s’ha de donar als
presidents de grup parlamentari el tractament
adequat, i va creure convenient fer conèixer la seva
preocupació, per aquesta qüestió, al Sr. cap de
Govern, ja que, segons la informació rebuda, el
protocol de l’acte havia estat fet pel Govern.
La segona reunió va servir per donar com a finalitzats
els treballs de la Comissió Permanent i aprovar el
present informe.

Una delegació del Consell General formada pels Srs.
Narcís Casal i Josep Àngel Mortés, ha participat a la
reunió que la Unió Interparlamentària manté amb
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les Nacions Unides a Nova York, anualment, amb
l’objectiu primordial d’aproximació política de les
Nacions Unides als parlaments nacionals.
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consultiva, acordat en la passada 7ena reunió de
caps d’estat francòfons.
També es van debatre la declaració i el pla d’acció
adoptats per la 7ena cimera de caps d’estat. Els
treballs de les comissions es van centrar en: el rol
dels parlamentaris i l’escena internacional, la
prevenció de conflictes, la modernització de
l’ensenyament tècnic en l’espai francòfon, i els
programes de cooperació interparlamentària.

Cal esmentar, també, la inauguració de l’oficina
d’enllaç entre la Unió Interparlamentària i les
Nacions Unides que permetrà seguir i analitzar les
accions dels diferents òrgans governamentals i de les
entitats de les Nacions Unides.
Tot el que reflexa la nova tendència en la qual les
estructures parlamentàries prenen un paper creixent
en el diàleg entre els estats, on en definitiva la
diplomàcia parlamentària va emergint cada vegada
amb més força.

La Delegació Andorrana també va participar en la
conferència de la Regió Europa, on es van analitzar
els temes següents: l’ampliació de la Unió Europea i
la política de transports i les comunicacions a
Europa, i l’ús del francès en els països no francòfons.
També es va ratificar el Reglament per l’acció de
cooperació de la regió Europea, creat en la 11ena
Assemblea Regional d'Europa, que es va celebrar
l'any 1997 a Andorra.

Gràcies.
El M. I. Sr. Síndic General:
Alguna observació?

Gràcies.

Passem doncs, a l'últim i tercer punt de l'ordre del
dia.

El M. I. Sr. Síndic General:

3- Informe de la delegació del Consell
General a l'AIPLF.

Alguna observació?
Bé, doncs, abans de finalitzar aquesta sessió, que
malgrat ésser la segona, obre simbòlicament el primer
període de sessions d’enguany, voldria fer una breu
reflexió a l’entorn d’aquest sisè aniversari de
l'adopció de la Constitució per part del poble
andorrà, que avui celebrem, ja que aquest es troba
emmarcat per dues altres celebracions, a les quals
vaig fer al·lusió fa poc temps en aquesta mateixa sala,
i que posen de relleu la importància que en el nostre
país ha tingut, i que té aquest canvi institucional tan
transcendent. Em refereixo al 50è Aniversari de la
Declaració dels Drets de l’Home, aprovada per
l’ONU, que vàrem celebrar el passat 10 de desembre,
i també al 50è aniversari de la creació del Consell
d’Europa, que celebrarem enguany.

El Sr. Miquel Àlvarez Marfany, subsíndic general, té
la paraula.
El M. I. Sr. Subsíndic General:
Gràcies de nou, Sr. síndic.
La delegació andorrana davant de l’Assemblea
Internacional de Parlamentaris de Llengua Francesa
ha assistit, en el decurs de l'any 1998, a la
conferència de presidents de la Regió Europa, a la
24ena Assemblea General de l’AIPLF i a la 12ena
Assemblea de la Regió Europa.
En la conferència de presidents de la Regió Europa,
es va determinar els temes i l’ordre del dia a tractar
en la següent assemblea regional, a saber: política
dels transports i comunicacions europees, i
ensenyament del francès en els països no francòfons.

I faig aquesta reflexió perquè, si avui, hem pogut i
podrem participar de forma activa en aquestes
celebracions, no s’ha d’oblidar que fins l’any 1993,
Andorra tenia vedat l’accés a l’esfera internacional,
amb els inconvenients que això comportava.

Es va acordar, també, iniciar contactes amb
parlamentaris del Consell d’Europa en vistes a la
creació d’una representació de l’AIPLF davant del
Consell d'Europa.

La Constitució ens ha situat en un escenari
completament diferent. Ara, Andorra forma part de
ple dret, del concert de les nacions, i això ens ha
d’omplir de satisfacció, però també ens ha de fer ser
més vigilants, d’una banda perquè ara som
coresponsables de la gestió que en aquests àmbits es
faci fora de les nostres fronteres, i d’altra banda,
perquè no podem baixar tampoc la guàrdia a casa
nostra, doncs, sempre hi ha possibilitats d’anar més
lluny.

La delegació andorrana que va participar en la
conferència ordinària de l’assemblea general, va ser
la formada pels Srs. Jordi Torres, Jaume Martí i jo
mateix. Durant la sessió va aprovar-se el canvi de
denominació de l'AIPLF, o Assemblea Internacional
de Parlamentaris de Llengua Francesa, per l'APF o
Assemblea Parlamentaria de la Francofonia, i es va
adoptar el nou Reglament de l’Assemblea a
conseqüència, del nou rol d’assemblea parlamentària
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Cal tenir present, però, que el sol fet d’estar presents
en aquests dos fòrums tan importants, especialment
al Consell d’Europa -l’àmbit d’actuació del qual se
centra en el marc geopolític més proper a nosaltres-,
ha fet pujar de forma automàtica el nivell de
garanties que tots nosaltres podem esperar, un nivell
que, d’altra banda, troba el seu suport jurídic intern
en la nostra pròpia Constitució, a través de la qual es
consoliden unes pràctiques ja assumides al llarg dels
anys.
Això ens ha de tranquil·litzar, però ens ha d’animar,
també, a treballar cada dia una mica més, doncs, en
el camp de la democràcia, dels drets i de les llibertats
no podem acceptar mai que allò adquirit sigui el
màxim possible. Amb el convenciment que tots
farem l’esforç necessari, us desitjo un bon Dia de la
Constitució.
Moltes gràcies a tots.
S’aixeca la sessió.
(Són les 18.55 h)
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