Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 12/2007 - 27 pàgines
Sessió ordinària del dia 21 de juny del 2007

El dia 21 de juny del 2007, dijous, es reuneix a la
Casa de la Vall 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. 30/2007, que és el següent:

M. I. Sr. Jordi Jordana Rossell
M. I. Sr. Esteve López Montanya
M. I. Sra. Conxita Marsol Riart
M. I. Sr. Emili Prats Grau
M. I. Sra. Maria Pilar Riba Font
M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa
M. I. Sr. Jaume Serra Serra
M. I. Sr. Enric Tarrado Vives
M. I. Sr. Carles Verdaguer Pujantell

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral
(segons llistat annex).
Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels
M. I. Srs. Joan Gabriel i Estany i Bernadeta Gaspà
Bringueret, 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:

El M. I. Sr. Síndic ha excusat l’absència dels
M. I. Srs. Francesc Casals Pantebre, Josep Dallerès
Codina, Mariona González Reolit i Daniel Mateu
Melción.
També hi és present el M. I. Sr. Albert Pintat
Santolària, Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs.
Ferran Mirapeix Lucas, Ministre de Presidència i
Finances; Xavier Jordana Rossell, Ministre d’Urbanisme
i Ordenament Territorial; Meritxell Mateu Pi, Ministra
d’Afers Exteriors, i Montserrat Gil Torné, Ministra de
Salut, Benestar, Família i Habitatge.

M. I. Sra. Olga Adellach Coma
M. I. Sr. Vicenç Alay Ferrer
M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany
M. I. Sr. Alain Bernat Gallego
M. I. Sr. Carles Blasi Vidal
M. I. Sr. Robert Call Masià
M. I. Sr. Ricard de Haro Jiménez
M. I. Sr. Josep Maria Farré Naudi
M. I. Sr. Joan Albert Farré Santuré
M. I. Sra. Maria Rosa Ferrer Obiols
M. I. Sr. Jordi Font Mariné
M. I. Sra. Lurdes Font Puigcernal
M. I. Sr. Joan Gabriel i Estany
M. I. Sra. Eva García Pastor
M. I. Sra. Bernadeta Gaspà Bringueret

Assisteix també a la sessió el Sr. Valentí Martí
Castanyer, secretari general del Consell General.
(El M. I. Sr. Robert Call Masià, Secretari de la
Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 16.00h)
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representants locals regionals i estatals dels països
veïns per obrir noves connexions transfrontereres.

El Sr. síndic general:
Bé, doncs, abans de passar a les respostes del Govern
informar que s’han presentat set preguntes amb
caràcter urgent admeses a tràmit ahir per la
Sindicatura que figuren, com és tradicional, en el
primer lloc del llistat.

Aquestes connexions són bàsicament terrestres i el
calendari dependrà, entre altres, del calendari
pressupostari dels territoris concernits.
Moltes gràcies, Sr. síndic.

Procedirem, doncs, a la primera pregunta.
El Sr. síndic general:

1- Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra.
Lurdes Font Puigcernal, presidenta
suplent del Grup Parlamentari CDA +
Segle XXI, per escrit de data 19 de juny
del 2007, relativa a la possibilitat d’obrir
noves connexions frontereres amb els
estats veïns.

Moltes gràcies Sra. ministra.
Sra. Lurdes Font té el seu torn de rèplica.
La Sra. Lurdes Font:
Gràcies Sr. síndic.
Des de CDA + Segle XXI hem insistit vàries
vegades en la necessitat de potenciar les nostres
comunicacions amb els estats veïns. Això passa,
efectivament, no només per la necessitat de millorar
les vies d’accés ja existents amb Espanya i França
sinó també per obrir-ne de noves.

Fou registrada amb el número 679 i s’ha publicat en
el Butlletí 33/2007 del 20 de juny.
Exposa la pregunta la Sra. Lurdes Font. Teniu la
paraula.

Nosaltres considerem que hi pot haver diversos
models de connexions transfrontereres situades en
punts geogràfics diferenciats. La carretera de Tor,
per exemple, és una connexió de muntanya que
uniria la Parròquia de la Massana amb la comarca
del Pallars Llussà. Aquesta connexió es concretaria
amb l’existència d’una carretera d’alt valor turístic i
paisatgístic. Es tractaria, en aquest cas, d’una via de
comunicació amb un efecte, en el nostre sistema de
comunicacions viàries, més qualitatiu que no
quantitatiu, i ja ho veiem bé.

La Sra. Lurdes Font:
Gràcies Sr. síndic.
Des del Govern s’ha comentat en alguna ocasió la
possibilitat d’obrir noves connexions frontereres amb
els estats veïns. Els consellers generals de
CDA + Segle XXI considerem que aquest és un
tema prou important com per a ser tractat en una
sessió del Consell General, ja que tot el que sigui
millorar les comunicacions exteriors té per al
desenvolupament del país especial rellevància. És per
això que demanem si ha iniciat el Govern contactes
amb els representants dels Estats veïns per a tractar
la qüestió d’obrir noves connexions transfrontereres,
i en el cas que la resposta sigui afirmativa, quin
calendari hi ha previst?

El nostre grup parlamentari pensa però, que caldria
buscar també altres opcions amb un impacte més
decisiu i quantitatiu a l’hora de millorar la nostra
connectivitat viària com a país, i és per això que
tornem a preguntar: com valora el Govern la
possibilitat d’obrir l’anomenat túnel de la Cerdanya?
I, té el Govern alguna feina preliminar feta sobre
aquest projecte?

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. Font.

El Sr. síndic general:

Respon pel Govern la Sra. ministra d’Exteriors.
La Sra. Meritxell Mateu:

Encarrilaríem les preguntes com a torn de rèplica.
Entrarien dins de la rèplica, doncs, trauríem
l’interrogant.

Gràcies Sr. síndic.

Sra. ministra té el seu torn de dúplica.

La resposta és sí.

La Sra. Meritxell Mateu:

El Govern treballa en aquest sentit des de fa temps, i
no només amb el que ja està iniciat sinó que també
ha mantingut i ha fomentat contactes amb els

Gràcies Sr. síndic.
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2- Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume
Serra Serra, president suplent del Grup
Parlamentari Liberal, per escrit de data
20 de juny del 2007, relativa a la
unificació dels impostos indirectes en
una sola figura impositiva.

De converses n’hi han hagut moltes però de moment
no hi ha hagut cap proposta concreta.
Hi ha converses per diferents obertures de túnels
ferroviaris com per exemple el túnel ferroviari que
aniria de la Pobla fins a La Seu i que enganxaria amb
el tren que va de Lleida a la Pobla i així, després,
amb una connexió que aniria amb l’AVE fins a
Madrid. Aquestes són unes converses que es van
iniciar a l’any 2005.

Fou registrada amb el número 686 i s’ha publicat en
el Butlletí 33/2007 del 20 de juny.

El Govern té constància que la Generalitat ha fet
una dotació pressupostària per fer l’estudi de
viabilitat d’aquest tipus de connexió. Paral·lelament,
en aquest tipus de connexió ferroviària -si parlem del
costat francès-, Andorra el que ha fet ha sigut
mantenir moltes converses amb l’Estat veí, i en
particular amb la SNCF per mantenir, fomentar i
impulsar la línia que va de París fins a l’Hospitalet,
per això el Govern d’Andorra ha fet una dotació
pressupostària per refer l’edifici de l’estació de
l’Hospitalet, i tenim un acord de manteniment
d’aquesta línia.

Exposa la pregunta el Sr. Jaume Serra. Teniu la
paraula.
El Sr. Jaume Serra:
Gràcies Sr. síndic.
En el debat d’orientació política que tingué lloc el
proppassat 30 de juny del 2006, ara fa
aproximadament un any, es va aprovar una resolució
que va ser publicada en el Butlletí 31/2006 de data 4
de juliol del 2006 i que deia: “Es demana al Govern
que iniciï els tràmits necessaris i els treballs tècnics
pertinents per tal de presentar, durant la present
legislatura, un projecte de llei que incorpori un text refós
dels diferents impostos indirectes.”.

Pel que fa als túnels que està mencionant no hi ha
cap estudi concret. Sí que hi ha converses i que el
que fa el Govern és estar obert a aquestes converses.
El túnel de Prullans, que és diguéssim el de la
Cerdanya, és el que està mencionant que aniria des
d’Encamp i Escaldes fins a Prullans. Doncs, seria un
túnel bastant important però de moment no hi ha
hagut cap estudi de viabilitat del Projecte, però, en
tot cas, Andorra sempre estarà oberta a estudiar
totes aquestes iniciatives.

Atès el temps transcorregut des de llavors, es passa a
formular la següent pregunta: quin és l’estadi de
realització pràctica d’aquest compromís d’unificar en
una sola figura impositiva els impostos indirectes
sobre la prestació de serveis, sobre les activitats
comercials i sobre la producció interna així com
d’altres impostos indirectes als que fa esment la
resolució?

Per la part de Tor, a part de la idea de fer un accés
viari -que és una idea més aviat fomentada pel costat
lleidatà i pel Pallars Llussà-, i si agafem una mica el
fil de la història va arribar una mica sobre la taula fa
uns deu dies, en el moment de les trobades a Rialp,
en les quals el president del Pallars Llussà, el Sr.
Àngel Grau... Àngel Guiu, perdoni, doncs, va
mencionar el fet que seria bo de fer una carretera
bàsicament turística, però a banda d’això, hi han
hagut també manifestacions que a nosaltres ens han
arribat via premsa, és a dir, que no hi ha hagut mai
un contacte oficial de fer un túnel també que anés
des de sota de Tor fins a la Massana. Però això
només són notícies que hem vist a la premsa.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Serra.
Respon pel Govern, el Sr. ministre de la Presidència i
Finances.
El Sr. Ferran Mirapeix:
Gràcies Sr. síndic.
Seguint el mandat d’aquesta Cambra a través de la
Proposta d’acord, que es va fer i es va aprovar, el
Govern està actualment realitzant els estudis tècnics
necessaris per la creació d’aquesta figura que englobi
totes les figures impositives indirectes: ISI, IPI, IMI i
IAC, i pensa que al llarg del 2008 es podria entrar
algun text per a la consideració d’aquesta Cambra.

Moltes gràcies, Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Moltes gràcies Sra. ministra.
Entraríem, doncs, al torn de repreguntes.
Si no hi ha cap més repregunta continuaríem amb
l’ordre del dia establert amb el punt número 2.

Gràcies Sr. síndic.
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Sr. Serra té el seu torn de rèplica. No hi ha rèplica?

se’ls ha fet arribar aquest missatge i, per tant,
esperem que tots els partits polítics i tots els agents
socioeconòmics del país puguin estar representats en
aquesta taula de treball.

Sr. ministre el seu torn de dúplica?

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. ministre.

Entraríem, doncs, a les repreguntes.
Sr. Jordi Font.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.

El Sr. Jordi Font:

Hi hauria alguna altra repregunta?

Gràcies Sr. síndic.

Sr. Jaume Serra.

Bé, nosaltres ens felicitem que el Govern estigui
tirant endavant... -que pensem que no podria ser
d’altra manera- un acord d’aquest Consell, però
estem preocupats pel següent i això serà objecte
d’una repregunta.

El Sr. Jaume Serra:
Gràcies Sr. síndic.
Sr. ministre, tots sabem que els consens es poden o
no es poden produir i de vegades les causes que es
produeixin són diverses, i de vegades no es poden o
de vegades sí que es poden explicar, però la meva
pregunta és: considera vostè suficient consens per
tirar endavant aquest projecte una resolució votada
en aquesta Cambra?

A la palestra, a la societat civil andorrana, hi ha una
gran inquietud i un gran esverament pel que fa
referència al marc fiscal. Tothom està preocupat i els
empresaris en especial i en una compareixença del
Sr. ministre en una trobada, recentment, sé que se li
va comentar que si mai hi hagués una alternança
política, -que esperem que sigui ben aviat-, això
pogués representar un canvi radical del
posicionament polític sobre la qüestió fiscal.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Jo demano al Sr. ministre si atesa aquesta problemàtica
no creuria oportú que abans d’entrar aquesta refosa de
totes les imposicions indirectes en aquesta Cambra hi
hagués primer un torn d’informació per intentar buscar
un consens en el si d’aquesta Cambra?

Sí, Sr. ministre.
El Sr. Ferran Mirapeix:
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Ferran Mirapeix:

Creiem que és la nostra obligació presentar un
projecte de llei que el Consell ens va encomanar a
través d’una Proposta d’acord. Si no hi hagués
aquesta sintonia i aquesta plataforma, doncs, el
Govern es veuria forçat de tota manera a presentarlo, però, jo insisteixo que des del Govern volem ser
positius i pensar que podrà existir aquest acord
polític, econòmic i social.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

No puc estar més d’acord en el sentit que s’hauria de
crear una plataforma política, econòmica i social per
poder discutir tot el que és el model fiscal.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Font.
Sr. ministre té el seu torn per respondre.

Gràcies Sr. ministre.

Nosaltres estem fent treballs tècnics. Hi ha un gran
interès per part del Govern de crear aquesta
plataforma política, econòmica i social per poder
discutir aquest model fiscal i, òbviament, jo he donat
un termini prou llarg que és, màxim a finals del 2008
tots aquests documents es puguin discutir dins
d’aquesta plataforma.

Hi hauria alguna altra repregunta?
Passaríem, doncs, al punt número 3.

3- Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Carles
Blasi Vidal, conseller general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit
de data 20 de juny del 2007, relativa a la

Jo, en diferents reunions que he tingut amb la CEA o
amb la Cambra de Comerç, així els he fet arribar.
Aquest matí he estat amb l’empresa familiar i també
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rotonda de la CG1 a la zona del carrer
de les Costes.

Consell General, com vostè coneix, de la dècada dels
anys 1960 fins al 1990.

Fou registrada amb el número 695 i s’ha publicat en
el Butlletí 33/2007 del 20 de juny.

La Llei 7 del 2005 va reclassificar i redefinir el traçat
de les sis carreteres generals, algunes de les carreteres
generals secundàries van esdevenir carreteres
generals com és el cas de la carretera secundària 100,
carretera de Santa Coloma, carretera d’Engolasters.

Exposa la pregunta el Sr. Carles Blasi. Teniu la
paraula.

La nova carretera general número 1 en el tram
objecte de la pregunta, que és la carretera de l’Obac,
i el fet de passar de carretera secundària a carretera
general obliga al Govern a redefinir i establir unes
noves condicions geomètriques, especialment
amplades i rotondes derivades de la seva nova
categoria i tràfic futur que haurà d’absorbir.

El Sr. Carles Blasi:
Gràcies Sr. síndic.
El passat dia 3 de maig, d’acord amb el que disposa
l’article 5 del Reglament del Consell General, vaig
sol·licitar que el Govern em facilités una còpia del
conveni mitjançant el qual s’hauria obtingut la
possessió del terreny necessari per executar la rotonda
ubicada a l’avinguda de Salou -que és la carretera
general número 1-, prop de la cruïlla amb el carrer de
Les Costes, a la parròquia d’Andorra la Vella.

El MOT, va contactar a les corporacions locals, -en
aquest cas va contactar concretament al Comú
d’Andorra la Vella-, per tal d’emmarcar aquesta
rotonda amb el poble d’Andorra la Vella, i amb la
resposta rebuda i amb les condicions actuals de la
viabilitat i l’experiència adquirida s’ha hagut
d’adaptar l’amplada, la rotonda i les característiques
d’aquesta ubicació. I, en la zona concreta on vostè
formula la pregunta, el carrer de les Costes, el que es
va decidir fer -i aquesta és l’explicació- és una
rotonda provisional per a la millora de la seguretat i
la viabilitat amb les característiques geomètriques
resultants de la situació d’aquell moment, però, es va
considerar no convenient adquirir o expropiar els
terrenys necessaris per fer-la en aquell moment i
signar un contracte d’arrendament amb la propietat
fins i tant no es disposés del POU d’Andorra la Vella
i dels altres elements esmentats que permetin definir
amb precisió suficient tot el terreny necessari per
ocupar i donar satisfacció a l’arranjament amb
l’ample definitiu de la carretera general número 1, de
tots els vials ponts, i altres elements que confluiran
en aquest sector.

El dia anterior a l’exhauriment del termini vaig rebre
la documentació sol·licitada i amb sorpresa, constato
que el referit conveni no és altra cosa que un
contracte de lloguer per un termini de tres anys,
prorrogable fins a un màxim de cinc.
És per això que pregunto al Govern com es justifica
l’execució d’una rotonda en una carretera general
sobre un terreny llogat?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Blasi.
Respon pel Govern el Sr. ministre d’Ordenament.
El Sr. Xavier Jordana:
Gràcies Sr. síndic.
Sr. conseller, jo crec que justificació o sorpresa pel
fet que es faci una rotonda en un terreny llogat no sé
si hi ha d’haver, perquè l’Administració pública té
moltes instal·lacions en terrenys o edificis llogats,
inclús l’Administració de justícia que té una vocació
de perennitat, i hi han tribunals que estan en
terrenys llogats, o inclús hi han comuns que tenen
estadis comunals que també estan fets en terrenys
llogats, i no perquè estigui en terreny llogat
desmereix o queda qüestionada la utilitat de la
funció.

El contracte de lloguer està firmat per tres anys i és
prorrogable fins a cinc anys i, entenem que aquest és
un termini suficient per poder redactar el projecte i
posteriorment per poder executar les obres que
tinguin en compte tots els aspectes esmentats
ocupant en aquell moment el terreny que sigui
realment necessari segons la planificació exposada.

Concretament en aquest cas, si no cal una
justificació sí que cal potser una explicació i
l’explicació és que fins a l’aprovació de la Llei de
l’any 2005 de designació de carreteres, el traçat i les
característiques geomètriques de les carreteres
venien regulats mitjançant diverses ordinacions del

El Sr. síndic general:

Només per acabar dir que el preu del lloguer que
s’abona és un preu simbòlic d’1 euro a l’any.
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. ministre per la seva exposició.
Sr. Blasi té el seu torn de rèplica.
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Territorial, per fer el traçat i la dimensió geomètrica
definitiva d’aquesta rotonda ha volgut tenir en
compte el Pla d’ordenació i urbanisme parroquial del
Comú d’Andorra la Vella, que està en aquest
moment, precisament, pendent d’aprovació.

Gràcies Sr. síndic.
Bé, que les administracions diferents tenen
infraestructures en terrenys llogats ja ho sabem, en
tot cas és la primera vegada, això és una primícia, en
la qual la infraestructura es tracta d’una carretera.

Reitero que és una rotonda que s’ha fet amb caràcter
provisional, i aquesta provisionalitat acabarà quan el
Ministeri d’Ordenament Territorial defineixi la
geometria definitiva d’aquesta rotonda i la geometria
definitiva de tot aquest traçat de carretera.

La categoria i el tràfic... és a dir, sí que abans era una
carretera secundària i ara és una carretera general,
però el tràfic que ha d’absorbir o la categoria que
tenia pel trànsit, que té, era la mateixa abans que
ara, entenem.

En aquell moment, el Govern podrà prendre la
decisió que millor escaigui i, Sr. conseller, no serà pas
una decisió difícil d’executar. L’Administració
pública gaudirà de la possessió dels terrenys i tindrà
els mitjans que dóna el seu abast tant el Codi de
l’Administració com les lleis que emparen la pràctica
del Govern, governamental, i de l’Administració
pública d’acord amb la finalitat de l’interès general
que sempre ha de perseguir i, en aquest cas, aplicarla concretament en una via de comunicació.

D’una altra banda, penso que també, doncs, sí que és
veritat que és recent la nova Llei de classificació de
carreteres, en la qual aquesta estaria per esdevenir
carretera general, però encara és més recent
l’aprovació
definitiva
del
Pla
sectorial
d’infraestructures viàries en el qual tot aquest tram,
el que és l’avinguda Salou i l’avinguda Tarragona no
hi figuren en aquest Pla. En tot cas, entenc que el
que vostè m’ha dit ara és que potser hi haurà una
revisió i, doncs, l’esperem, no?

Gràcies Sr. síndic.

Tampoc em sembla a mi que és defugir la
responsabilitat esperar a què els comuns aprovin els
plans d’urbanisme perquè es puguin realitzar
infraestructures que són competència del Govern.
Això sí, depèn de quin comú; amb altres comuns
s’han pagat infraestructures que són estrictament
competència comunal.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Entraríem, doncs, en el torn de repreguntes.
Hi hauria alguna repregunta?
Doncs, continuaríem amb l’ordre del dia.

Entenem, doncs, que aquesta manera de fer no és la
de l’excel·lència que tant s’omplen la boca, sinó la
del pegat, la d’aplaçar els problemes i la del traspàs:
el traspassar la patata calenta als que estiguin
governant en la propera legislatura. A vostès també
els hi ha passat... per això tenen experiència. En tot
cas, si hi són vostès, Sr. Pintat, -que potser li
agradaria en tot cas-, quan s’acabi el contracte
d’aquell lloguer, tindran un problema.

4- Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra.
M. Pilar Riba Font, consellera general
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
per escrit de data 20 de juny del 2007,
relativa al desenvolupament d’un Pla
oncològic centrat en la prevenció del
càncer de mama i el respectiu programa
de detecció precoç.

Gràcies Sr. síndic.

Fou registrada amb el número 696 i s’ha publicat en
el Butlletí 33/2007 del 20 de juny.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Blasi.
Sr. ministre té el seu torn per la dúplica.

Exposa la pregunta la Sra. Maria Pilar Riba. Teniu la
paraula.

El Sr. Xavier Jordana:

La Sra. Maria Pilar Riba:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Jo no crec que hi hagi pecat ni crec que hi hagi
problema, i s’ha de veure qui serà el que haurà de fer
el dia de demà aquesta infraestructura de forma
definitiva.

En la compareixença del dia 13 d’octubre del 2005
davant la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi
Ambient, la ministra de Salut, Benestar, Família i
Habitatge, va anunciar que es duria a terme un
projecte de cribatge del càncer de mama i que aquest
s’iniciaria durant l’any 2006.

El que sí que tinc interès en insistir és en el fet que el
Govern, i concretament el Ministeri d’Ordenament
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presentada en aquesta Cambra, va precisar que, vista
la seva complexitat, el Programa de detecció no
s’iniciaria fins a principis del 2007.
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75% i pel Govern al 25%, i per les dones que no
tinguin cobertura sanitària se’n farà càrrec al 100%
el Govern.
Durant aquest any s’ha treballat en el disseny del
programa concretant els aspectes d’estructura i
organització així com els procediments i els
protocols, i també s’ha treballat en l’elaboració d’un
programa informàtic adaptat al nostre sistema, eina
imprescindible pel correcte funcionament del mateix
i que ha estat més complex d’elaborar del que s’havia
previst inicialment.

A la tardor del 2006, vàrem poder llegir als mitjans
de comunicació del país que el seu ministeri
establiria un calendari de mamografies i que
convocaria les dones entre els 45 i els 74 anys per
que es sotmetessin a aquestes proves, les quals
s’oferirien de manera gratuïta.
Ateses les consideracions exposades, es pregunta: en
quina fase es troba actualment el Pla Oncològic?

La col·laboració de l’Institut Català d’Oncologia i
dels professionals que formen la comissió ha estat de
gran ajuda i continua sent necessària durant
l’execució d’aquest programa.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

El compromís que hem adquirit des del ministeri és
d’iniciar el programa, -o sigui, començar a convidar a
les dones a iniciar aquest programa-, a principis del
mes de setembre.

Gràcies Sra. Riba per la seva pregunta.
Respon pel Govern la Sra. ministra. Teniu la
paraula.

L’inici del programa es farà de forma gradual tenint
en compte també que ens ha de permetre corregir
qualsevol irregularitat que es pugui produir, sobretot
en els primers mesos de funcionament.

La Sra. Montserrat Gil:
Gràcies Sr. síndic.
A finals del 2005, com bé ha dit vostè, es va iniciar
el Projecte per realitzar un programa de cribatge de
càncer de mama, amb la col·laboració de l’Institut
Català d’Oncologia.

Gràcies Sr. síndic.

La primera acció va ser fer una avaluació dels
recursos disponibles al país pel que fa als
professionals i als equipaments, així com de la
situació de partida en relació al diagnòstic precoç
d’aquest tipus de càncer.

Gràcies Sra. ministra.

El Sr. síndic general:
Sra. Riba té el seu torn de rèplica.
La Sra. Maria Pilar Riba:
Gràcies Sr. síndic.

Al 2006 es va crear una comissió formada per
representants dels diferents professionals implicats:
radiòlegs, ginecòlegs, metges de capçalera,
representants del Comitè de tumors, la direcció
mèdica de l‘Hospital, tècnics i assessors de l’Institut
Català d’Oncologia, representants de la CASS, la
direcció de Salut i tècnics del departament de Salut.

Sra. ministra, li agraeixo les explicacions que ens
acaba de donar i estic satisfeta de veure que aquest
programa continua sent per a vostè una de les seves
prioritats.
Bé, el que no em satisfà gens ni mica és constatar
que totes les declaracions i les promeses que vostè ha
anat fent periòdicament i que des de finals de l’any
2005 van generar una gran expectativa i una gran
esperança a tota la població femenina, no s’hagin vist
encara concretitzades.

La primera feina d’aquesta Comissió ha estat establir
el model del programa de cribatge més apte per a
Andorra. Es va optar per un model poblacional
adreçat a tota la població diana en base a les dades
del cens dels comuns, en lloc d’un model oportunista
que oferia individualment a les dones que consulten
a un professional.

Al febrer del 2006 ens vàrem assabentar a través dels
mitjans de comunicació de la signatura per part del
Govern d’un Conveni de col·laboració -que ens
acaba de dir vostè i que ens acaba de confirmar- amb
l’Institut Català d’Oncologia per desenvolupar un
Pla oncològic nacional.

Igualment s’han definit altres criteris. La població
diana seran les dones residents al país de 50 a 70
anys. La prova de cribatge consistirà en una
mamografia de doble lectura creuada per dos
radiòlegs, i la mamografia es farà cada dos anys.

A finals del maig del 2006 va anunciar a aquesta
Cambra que el seu ministeri estava treballant també
en el desenvolupament d’un programa de detecció
precoç del càncer de mama i que s’iniciaria a

Pel que fa als aspectes financers del programa, la
mamografia serà gratuïta i finançada per la CASS al
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principis del 2007. L’anàlisi de la situació del càncer
de mama al país que es va realitzar al 2003 ja va
posar de manifest la necessitat de treballar en la
millora de la prevenció, l’assistència i la vigilància de
la malaltia, cosa que encara avui no s’ha realitzat en
la seva totalitat.
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Sí, Sra. ministra, li volia demanar si s’ha previst una
unitat especial de tractament i de seguiment dels
possibles casos positius.
El Sr. síndic general:
Sra. ministra teniu la paraula.

Sra. ministra, segons les seves declaracions hi ha
cada any una mitjana de vint-i-set casos nous de
càncer de mama i aquesta seria la segona causa de
mortalitat en les dones d’Andorra.

La Sra. Montserrat Gil:
Sí, evidentment juntament amb tots els professionals
que he nomenat anteriorment, des del mateix
Hospital, allà hi ha una unitat dedicada a aquest
aspecte on es faran totes les proves i on es faran els
seguiments d’aquests tractaments.

El retard que es verifica ens porta a constatar que
cada any que passa genera uns vint-i-set casos nous.
Ara no hi pot haver més demora. S’ha de posar en
marxa urgentment el Pla oncològic i el Programa de
detecció precoç gratuït i periòdic destinat a la
població femenina més sensible a patir d’aquesta
dolència.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Doncs, estic molt satisfeta de veure que vostè ja ens
acaba de contestar que aquest programa començaria
a principis de setembre.

Hi hauria alguna altra repregunta?
Sí, Sra. Maria Pilar Riba teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.

La Sra. Maria Pilar Riba:

El Sr. síndic general:

Sí, gràcies Sr. síndic.

Moltes gràcies Sra. Maria Pilar Riba.

Sí, jo també el que li volia demanar i que també
m’interessa és el recompte. És a dir, si ja s’ha fet el
recompte de les dones que es veurien concernides
per aquest cribatge... si ja tenen una idea.

Sra. ministra té el seu torn de dúplica.
La Sra. Montserrat Gil:
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Miri, jo sóc la primera com a ministra però també
com a dona en agilitar tots els tràmits, ja que tenim
un pressupost per a aquest any 2007 també. El que
costa és organitzar aquest programa poblacional en el
nostre model sanitari, i això és el que ens ha fet
endarrerir la posta en marxa del mateix programa.

Sra. ministra teniu la paraula.
La Sra. Montserrat Gil:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Sí, tenim tot el cens poblacional que hem demanat
d’alguns comuns, ens falten dos o tres comuns,
específicament en aquests moments, que esperem
que ens donin les dades durant aquests mesos de
juny i juliol. Per això hem dit que de cara al mes de
setembre començarem el programa perquè ens falten
algunes dades d’alguns censos poblacionals.

Un programa d’aquestes característiques només es
pot iniciar si es compta amb el consens de tots els
professionals i de tots els aspectes operatius que a
hores d’ara ja els tenim tancats i que, per tant,
podem afirmar que serà una realitat a partir del mes
de setembre.
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sra. ministra.

Hi hauria alguna altra repregunta?

Entraríem, doncs, al torn de repreguntes.

Sra. Maria Pilar Riba.

Sra. Maria Pilar Riba.

La Sra. Maria Pilar Riba:

La Sra. Maria Pilar Riba:

Sí, en cas de detecció de casos genètics, el programa
preveu un protocol específic de seguiment?

Gràcies Sr. síndic.
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podria estar destinada, i no me n’he sortit. És a dir,
hi ha partides pressupostàries que són destinades a
les vacunes, a una sèrie de partides, però, no he
trobat el que veritablement estava destinat al càncer
de mama.

Sra. ministra teniu la paraula.
La Sra. Montserrat Gil:

Això sí que, llavors, li agrairia que em fes arribar el
pressupost
destinat
a
aquesta
campanya
específicament.

Sí, gràcies Sr. síndic.
El que preveu és que la dona que hagi de realitzar
tractament o proves específiques per un cas d’aquest
tipus, serà convenient que sigui informada per part
del radiòleg i s’haurà de dirigir al seu metge de
referència pel qual s’iniciarà el tractament adequat.

Gràcies.
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Sí, estaríem en les repreguntes... No sé si li pot donar
una mica el to de pregunta.

El Sr. síndic general:
Hi hauria alguna altra repregunta?

La Sra. Maria Pilar Riba:

Sra. Maria Pilar Riba.

Sí, llavors li demanaria si és possible que em fes
arribar aquest pressupost?

La Sra. Maria Pilar Riba:
Gràcies.

El Sr. síndic general:

Sí, dins del programa de vigilància epidemiològica,
quina part pressupostària es destina al Pla oncològic i
al Programa de detecció precoç?

Sra. ministra.
La Sra. Montserrat Gil:
Sí, no hi tinc cap inconvenient.

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Sra. ministra teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

La Sra. Montserrat Gil:

Sr. Esteve López havíeu demanat la paraula.

Gràcies Sr. síndic.
A veure, no tinc el pressupost exacte en aquests
moments aquí, però es pot informar vostè mateixa si
té les dades i, si no, li faria arribar. És un pressupost
que, de fet, ja el tenim inclòs, com vostè ha dit, dins
de l’àrea de vigilància epidemiològica. El que sí que
és cert és que com que el pressupost estava des de
principis d’any i, evidentment, és un pressupost que
s’iniciarà a partir del mes de setembre, per tant
tindrem una partida pressupostària que, segurament,
no acabarem de fer efectiva.

El Sr. Esteve López:
Gràcies Sr. síndic.
Sí, jo voldria preguntar-li en relació al que li
demanava la meva companya, si s’ha fet la valoració
econòmica del cost d’aquest programa tant pel que fa
referència al Govern com pel que fa referència a la
Caixa Andorrana de Seguretat Social?
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Sra. ministra teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

La Sra. Montserrat Gil:

Alguna altra repregunta?

Sí, gràcies Sr. síndic.

Sra. Maria Pilar Riba.

El programa l’iniciem de forma gradual el mes de
setembre, com bé hem dit, i de manera que puguem
corregir qualsevol anomalia que ens pugui sorgir en
l’inici d’un programa d’aquest tipus. Evidentment, el
mateix institut oncològic ens ha dit que és un
programa complicat a l’hora de posar-lo en marxa, i

La Sra. Maria Pilar Riba:
Sí, justament jo li havia demanat, i li he preguntat
referent al pressupost perquè he intentat veure al
pressupost del 2007, doncs, aquesta partida que
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que ens aniran sorgint aspectes d’aquest tipus al llarg
de l’inici del programa. Per tant, podré informar un
cop s’hagi iniciat aquest projecte.

aquesta comissió de treball, doncs, si està tot
consensuat o bé si encara està pendent d’alguna
cosa.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Sr. Esteve López.

Sra. ministra teniu la paraula.

El Sr. Esteve López:

La Sra. Montserrat Gil:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

D’acord Sra. ministra, em sembla molt bé el que
vostè em diu, però la pregunta és si s’ha fet una
valoració econòmica aproximada -encara que sigui-,
del cost que tindrà aquest programa tant pel Govern
com per la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Si
s’ha fet, em podria dir quina ha estat aquesta
valoració? I si no s’ha fet, simplement que em digui
que no s’ha fet encara la valoració.

Sí, evidentment està totalment tancat aquest
programa i, per tant, això juntament amb ells -amb
el consens de tots els professionals- es posarà en
marxa a partir de l’1 de setembre.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.

El Sr. síndic general:

Sr. Ricard de Haro teniu la paraula.

Sra. ministra teniu la paraula.
El Sr. Ricard de Haro:
La Sra. Montserrat Gil:

Gràcies Sr. síndic.

Sí, gràcies Sr. síndic.

Sra. ministra, ha dit vostè que se sent més que
implicada com a ministra i com a dona, i jo li dic que
jo com a home i crec que tots els que estem aquí
també estem implicats en aquest tema, i a més a més,
com a coneixedor de les problemàtiques que aquesta
malaltia comporta, no només per la persona
interessada sinó pel seu entorn familiar i amics, tot i
sabent que és un programa de detecció i triatge, es
contempla -quan parla del seguiment de la malaltiaalgun tipus d’ajuda cap aquest entorn o cap aquesta
família?

Sí, evidentment es va fer una aproximació inicial.
No tinc els números en aquests moments aquí, però,
igual que li he dit a la Sra. consellera, li puc fer
arribar les dades aproximades del cost.
El que sí que és cert és que hem de tenir en compte
que el programa acostat al model poblacional que
hem volgut iniciar, primer perquè en la població no
tothom té un metge assignat a nivell de les dones del
nostre país, i després hem hagut de respectar també
la lliure elecció del metge, i això ha comportat un
problema afegit al recollir aquest cost definitiu.

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Sra. ministra.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.

La Sra. Montserrat Gil:

Hi hauria, doncs, alguna altra repregunta?

Sí, evidentment hi ha tot el suport. El mateix
hospital té tots els recursos a nivell professional de
psicòlegs i psiquiatres en el cas que així es necessiti.

Sra. Maria Pilar Riba.
La Sra. Maria Pilar Riba:

Com tots sabem, tenim casos propers a tots nosaltres,
i en moments com aquest és necessari aquest tipus
d’ajuda. Per tant, hi ha el suport específic del recurs
de Salut Mental del mateix hospital i, a més a més,
en el cas que hi hagi una problemàtica econòmica
per assumir tot el tractament que això comporta, a

Gràcies Sr. síndic.
Sí, jo també li voldria demanar, que ha fet menció de
la creació d’una comissió de treball, doncs, per posar
en marxa aquest pla i aquest programa. Jo li voldria
demanar a veure si s’ha consensuat el programa en
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El Sr. síndic general:

part de les conseqüències i del tractament en si,
doncs, també hi haurà el suport econòmic per part
del Departament de Benestar.

Gràcies Sr. Rodríguez.
Respon pel Govern el Sr. ministre d’Ordenament.
Teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

El Sr. Xavier Jordana:

Gràcies Sra. ministra.

Gràcies Sr. síndic.

Hi hauria, doncs, alguna altra repregunta?

Agraeixo, al conseller general el Sr. Francesc
Rodríguez, aquesta pregunta perquè com a ministre
d’Ordenament Territorial i ministre de tutela
president del Consell d’administració de l’STA, em
dóna l’oportunitat d’explicar la important tasca que
està efectuant l’STA encaminada a evitar la recepció
de correus amb virus o continguts que siguin no
desitjats i, en definitiva, perquè aquest servei sigui...
-el servei del correu andorra.ad- sigui de màxima
seguretat.

Doncs, continuaríem amb l’ordre del dia.

5- Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr.
Francesc Rodríguez Rossa, conseller
general
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 20
de juny del 2007, relativa a les
condicions generals d’utilització del
correu andorra.ad.

Tots sabem que un dels problemes més importants
que hi ha avui en dia a Internet és la gran quantitat
de missatges de correu amb virus no desitjats i
fraudulents que hi circulen.

Fou registrada amb el número 697 i s’ha publicat en
el Butlletí 33/2007 del 20 de juny.

Recentment,
la
Unió
Internacional
de
Telecomunicacions ha publicat que el 90% dels
missatges de correu que circulen per Internet es
consideren que són d’aquest tipus.

Exposa la pregunta el Sr. Francesc Rodríguez Rossa.
Teniu la paraula.
El Sr. Francesc Rodríguez:

L’STA és responsable del servidor de correu
andorra.ad i ha de vetllar, doncs, per evitar que
aquests problemes afectin als seus clients i així
doncs, el que ha de fer és evitar la propagació tant de
correus no desitjats com de virus.

Gràcies.
La pregunta que s’exposa al Govern té relació amb
les condicions generals d’utilització del correu
electrònic andorra.ad, i ve motivada per una
comunicació que el passat mes d’abril el Servei de
Telecomunicacions d’Andorra va fer als usuaris del
correu andorra.ad dient que s’havien posat en
funcionament noves mesures de seguretat per a
aquest servei -el servei de correu electrònic
andorra.ad-, que inclouen la detecció i l’eliminació
de virus i correus no desitjats.

L’STA disposa del programari que permet realitzar
aquestes funcions impactant el mínim possible als
usuaris. El programa existent ha esdevingut el paquet
de seguretat de Microsoft per servidors de correu,
consta de set motors antivirus, equival a disposar de
software de set antivirus diferents que s’actualitzen
cada quinze minuts, i un motor antis-pam. Què fa
aquest programa? Aquest programa quan detecta un
correu electrònic amb un virus dirigit a un client
d’andorra.ad l’elimina i, per tant, el client no el rebrà
mai. Aquest és un motiu pel qual l’STA no pot
garantir la recepció de tots els correus per part dels
usuaris d’andorra.ad. Cal dir, però, que aquesta no és
una actuació que porti a terme l’STA de manera
pròpia, sinó que és una pràctica habitual de molts
operadors que ofereixen aquest servei, com per
exemple es poden citar els servidors molt populars
Gmail o Hotmail que constitueixen referents de
caràcter mundial.

Concretament, al punt 3.3 de les Condicions
generals d’utilització del correu electrònic andorra.ad
s’especifica al respecte que -i cito-: “A causa del servei
d’antivirus i d’anti-spam proporcionat, alguns missatges
poden ser considerats potencialment perillosos i, per tant,
poden ser descartats. En conseqüència, l’STA no
garanteix la recepció de la totalitat dels missatges.” -fi de
citació.
En base a aquestes consideracions, doncs, demanem
si existeix algun motiu que no permeti al Servei de
Telecomunicacions d’Andorra d’equipar els seus
servidors amb dispositius tècnics o amb programes
informàtics per evitar als usuaris del correu
electrònic andorra.ad aquest tipus d’inconvenients?

Gràcies Sr. síndic.
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Sr. ministre té el seu torn de dúplica.

Gràcies Sr. ministre.

El Sr. Xavier Jordana:

Sr. Rodríguez teniu el vostre torn de rèplica.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. Francesc Rodríguez:

Prenc bona nota, Sr. conseller, d’aquest suggeriment
però sabent i tenint constància que l’STA utilitza
sempre, en tot cas, la tecnologia més moderna, i és
una
tecnologia
moderna
que
s’actualitza
periòdicament per tal d’oferir un servei de correu
que sigui el més segur, el més actualitzat i el més
modern possible.

Gràcies.
Bé, agraeixo les explicacions del Sr. ministre.
Evidentment, ens preocupa la seguretat, ens
preocupa que no hi puguin haver virus desitjats en
tot el que és correu electrònic i voldríem, doncs, que
un servei públic -perquè hi ha d’altres serveis però
que són prestats per empreses privades-, doncs,
compleixi al màxim aquest tema, com sembla que
s’està fent.

Jo no sóc extremadament entès en la matèria, però
crec que aquest és un petit preu que segurament
s’haurà de pagar el fet de no rebre determinats
missatges perquè contenen les paraules que són
problemàtiques. No obstant, trametré al Consell
d’Administració el seu suggeriment de trobar o
d’examinar de si hi ha la manera de fer que aquest
sistema, tot i que és modern, encara sigui millor, que
és la tasca que entre tots hem d’intentar millorar
cada dia aquest servei que, en definitiva, és un servei
públic.

Ara bé, el que sí que podem constatar és que
servidors no generalistes -com als que s’ha referit el
Sr. ministre- sinó altres privats més petits ofereixen
altres possibilitats que eliminen aquest inconvenient
de no rebre correus de vegades desitjats. El
programari que solen instal·lar tots aquests servidors,
i és el que en aquest cas ha fet també l’STA, són
programaris normalment estàndards: l’STA utilitza
el de Microsoft que és un dels més reconeguts, per
tant, aquí no hi ha res a dir però, sí que el que fan
aquestes altres empreses és desenvolupar un
programari, ells mateixos o altres empreses
subcontractades, que serveix per avisar al destinatari
d’aquests correus que té un correu potencialment
perillós i per demanar-li si vol que li sigui adreçat o
no. És clar, aquests programaris no són estàndards,
s’han de desenvolupar i tenen un cost, però jo penso
que valdria la pena que en aquest cas el Servei de
Telecomunicacions d’Andorra per poder donar un
grau òptim de servei als usuaris del correu electrònic
andorra.ad, tingués la iniciativa de desenvolupar o de
fer desenvolupar algun tipus de programari d’aquest
tipus per evitar, doncs, casos com aquests que m’han
passat personalment, que alguns correus que estàs
esperant no t’arriben perquè malauradament
contenen algunes de les paraules tabú que el
programari estàndard de detecció de virus o de
correus spam, doncs, fa que elimini el missatge.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Hi hauria, doncs, alguna repregunta?
Continuaríem, doncs, amb l’ordre establert.

6- Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume
Bartumeu Cassany, president del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit
de data 20 de juny del 2007, relativa al
procediment de ratificació del Conveni
penal sobre la corrupció del Consell
d’Europa.
Fou registrada amb el número 698 i s’ha publicat en
el Butlletí 33/2007 del 20 de juny.
Exposa la pregunta el Sr. Jaume Bartumeu. Teniu la
paraula.

Només dir això i fer aquest suggeriment al Govern,
en aquest cas al ministre de tutela de l’STA, perquè
l’STA també pogués desenvolupar algun tipus de
programari d’aquest tipus per poder oferir el millor
servei.

El Sr. Jaume Bartumeu:
Gràcies.

Res més. Gràcies.

Aquesta és una pregunta que ja és recurrent en
aquesta legislatura. La seva motivació és que en el
marc del debat de l’orientació política del Govern de
l’any passat es va adoptar una resolució que
inicialment havia presentat el nostre grup i que

El Sr. síndic general:
Gràcies.
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permetre la seva adopció per assentiment pel
conjunt de la Cambra, i instàvem el Govern a
presentar abans del primer de març del 2007 la
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Consell d’Europa.
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l’aprovació d’aquest important Conveni del Consell
d’Europa sobre la corrupció.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.

Com sigui que en la data assenyalada el Govern no
havia complert en la sessió de preguntes que vam
celebrar aquí el 29 de març del 2007, vaig preguntar
al Govern quins tràmits havia endegat i com es
trobava l’evolució dels mateixos per a poder donar
l’escaient compliment a la resolució del Consell del
30 de juny del 2006.

Sr. Bartumeu pel seu torn de rèplica.
El Sr. Jaume Bartumeu:
Sí bé, doncs, en altres ocasions ja he dit que va bé
que fem preguntes pel procediment d’urgència i que
les entrem els dimarts perquè així dinamitzem també
l’activitat del Govern els dimecres, i si això es
presenta la setmana vinent, doncs, no solament ens
n’alegrarem sinó que finalment, doncs, el felicitarem,
però... és clar, és que a l’exposició de motius ja
m’havia estalviat d’invocar a Sant Tomàs
-ja saben vostès que jo sóc bastant, per no dir del tot,
agnòstic-, però, com que el cap de Govern va citar a
Sant Tomàs en contestar-me el 29 de març... És clar,
és que el problema és que jo tenia aquí el 26 de
setembre del 2006, el cap de Govern ja m’havia dit
que ho entraria al mes de desembre del 2006. El 29
de març em diu que l’entrarà -això encara no ho
havíem vist-, doncs, sense invocar cap figura del
santoral estàvem, sincerament, preocupats perquè a
més a més semblava que des del 29 de març i amb la
tramitació de la Llei de modificació del Codi penal ja
estàvem d’acord, per tant, si això entra la setmana
vinent no tinc res més a dir.

Em va respondre el Sr. cap de Govern manifestant
que ell considerava que això era un “retard banal” i
acte seguit va afirmar -i llegeixo-: “Aquest Conveni el
podrà aprovar el Consell abans del final d’aquest període
de sessions de primavera.” -això està a la pàgina 32 del
Diari de sessions 6/2007.
Bé, doncs, com deia quan vaig escriure la pregunta,
abans d’ahir s’acaba la primavera i l’estiu ens pica a
la porta i li pregunto al cap de Govern si considera
també banal haver incomplert per segona vegada la
seva obligació de donar compliment a les resolucions
del Consell i als seus propis compromisos contrets en
seu parlamentària?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Bartumeu.

Gràcies.

Respon pel Govern el Sr. cap de Govern. Teniu la
paraula.

El Sr. síndic general:
Sr. cap de Govern té el seu torn de dúplica. No hi ha
dúplica?

El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.

Hi hauria repreguntes?

En efecte, aquest Conveni penal és un clàssic del
control al Govern des de que fa tres anys vam fer el
discurs d’orientació política i el corresponent debat i
el Govern actualment està acabant d’enllestir
l’exposició de motius de les reserves de les
declaracions de forma que la setmana entrant el
Govern ho podrà presentar a Sindicatura.

Doncs, continuaríem.

7- Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume
Bartumeu Cassany, president del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit
de data 20 de juny del 2007, relativa a la
situació de l’expedient sancionador obert
a la societat financera Valora, SA,
derivat de l’acord d’intervenció de
l’INAF d’ençà el dia 5 de gener del 2007.

Creu així que dóna compliment, amb una mica de
retard, al compromís que vam adquirir amb la
Proposició de resolució que va prendre el Consell
General i que va ser confirmat amb les preguntes del
control del 29 de març, que abans del final del
període de sessions jo em vaig extralimitar amb el
meu optimisme parlant del Consell General i,
rectifico, el Govern sí que porta al Consell General

Fou registrada amb el número 699 i s’ha publicat en
el Butlletí 33/2007 del 20 de juny.
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El Sr. síndic general:

Exposa la pregunta el Sr. Jaume Bartumeu. Teniu la
paraula.

Gràcies Sr. ministre.
Sr. Bartumeu pel seu torn de rèplica.

El Sr. Jaume Bartumeu:
Gràcies.

El Sr. Jaume Bartumeu:

Bé, aquest també, dissortadament, és un tema que
no és nou.

Sí, gràcies.
Bé, si el Govern no ha tingut cap notificació deu
voler dir que l’expedient no està tancat, no?

Les manifestacions que ens va fer el Sr. cap de
Govern davant del Ple d’aquest Consell el divendres
de la setmana passada durant el debat d’orientació
política, quan va qualificar la societat financera
Valora de “xiringuito financer” no ens van aclarir
quin era l’estat d’avançament de l’expedient
sancionador que l’INAF va obrir, fa gairebé sis
mesos... o fa ja sis mesos, per esbrinar les eventuals
responsabilitats d’aquest lamentable afer.

El ministre ens diu que tots desitgem que això tingui
una solució adequada... efectivament! I jo afegiré i
suposo que també puc dir que tots desitgem que
tingui una solució ràpida perquè sis mesos ja són
massa setmanes, no?
És clar, si el Govern no té coneixement de la
conclusió de l’expedient, evidentment aquest grup
parlamentari que jo represento, tampoc, però resulta
que la premsa sí que publica que el Govern haurà de
dir alguna cosa perquè els que han rebut el plec de
càrrecs el fan públic a la premsa, el Govern i el
ministre entendran que això ens ha de preocupar em
sembla que a tots, no només als que estem fent la
pregunta; i que quan jo li dic que això hauria de
tenir una solució ràpida, si resulta que el Govern s’ha
d’assabentar, del que diu el plec de càrrecs, per la
premsa amb tots els respectes per la premsa que es
limita a fer la seva feina jo crec que continuem -i ja
ho he dit vàries vegades en aquesta sessió-, tenim un
problema que cada dia esdevé més preocupant per la
seriositat del sistema financer i també per la
capacitat que tingui l’autoritat financera pública que
és l’INAF i el Ministeri de Finances de resoldre
situacions com aquesta amb la rapidesa, amb la
celeritat i, evidentment, amb l’equitat que correspon.

I el que considero és que salvat el cas que la radical
qualificació -més aviat desqualificació- de Valora,
SA, com a “xiringuito financer” es derivés o es derivi
del coneixement que pugui tenir el cap de Govern
del contingut de l’expedient sancionador, les
declaracions del cap de Govern del divendres passat
no han aclarit tampoc que el Govern estigui
assumint l’actuació que li pertoca en aquesta
delicada situació.
I precisament per això preguntem si sap el Govern
en relació a aquesta situació de cessació de
pagaments per part de la financera Valora i a la seva
intervenció per part de l’INAF, si l’expedient
sancionador està enllestit i en quina situació es
troba?
Aquesta és la pregunta.
El Sr. síndic general:

És tot.

Gràcies Sr. Bartumeu.
Respon pel Govern el Sr. ministre de la Presidència.
Teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

El Sr. Ferran Mirapeix:

El Sr. Ferran Mirapeix:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

A data d’avui el Govern no ha tingut cap notificació
per part de l’INAF de la conclusió de l’expedient
sancionador que en el cas que la falta fos o es
qualifiqués de molt greu, doncs, ens arribaria a
Govern i el Govern està esperant, -jo diria, la
societat en general i tots els partits polítics-, doncs,
la resolució d’aquest expedient i la resolució d’aquest
cas de la manera més adequada i de la manera que
protegeixi els interessos dels dipositaris de la societat
Valora.

Compartir les paraules del president del Grup
Socialdemòcrata.

Sr. ministre té el seu torn de dúplica.

El Govern vol una solució ràpida en aquest tema,
doncs perquè tampoc troba normal que d’un cas com
aquest ens n’haguem d’assabentar per la premsa
perquè pressumptament algú ha comunicat, o algun
dels implicats ha comunitat, el raonament de
l’expedient, però el Govern no pot, malauradament,
actuar en aquests casos de filtracions interessades o
no, i tenim d’estar a l’espera que l’INAF resolgui i

Gràcies Sr. síndic.

14

Sessió ordinària del dia 21 de juny del 2007

Núm. 12/2007

Diari Oficial del Consell General

El Sr. síndic general:

que, per tant, en el cas que la infracció sigui molt
greu poder resoldre-la nosaltres i el que sí que li puc
assegurar en aquesta Cambra és que no exhaurirem
els terminis que menciona la Llei.

Sr. ministre d’Ordenament teniu la paraula.
El Sr. Xavier Jordana:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
Abans el Sr. cap de Govern parlava de clàssics i el
túnel del Pont Pla també em sembla que és un clàssic
en aquesta casa, encara que jo fa poc temps que hi
estic, però em sembla que és un tema que es repeteix
perquè de vegades es confonen les coses.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Hi hauria alguna altra repregunta?
Doncs, si no hi ha cap repregunta faríem una pausa
d’uns deu minuts.

De fet, Sr. conseller general, aquesta quantitat que
s’ha de pagar no és una nova despesa, com vostè diu,
sinó que de fet és la pura i simple aplicació d’una
clàusula de revisió de preus contractualment pactats
amb dos contractes diferents: d’un costat, el
contracte amb l’empresa constructora -amb la UTE
constructora-, contracte signat el 29 de desembre del
2004; i d’una altra banda, el contracte firmat el 4
d’agost del 2004 amb l’empresa consultora.

(Són les 16.55h)
(Se suspèn la sessió)
(Són les 17.15h)
(Es reprèn la sessió)
El Sr. síndic general:

Aquest contracte, com tots els contractes fan i ho
fan a l’empara de la Llei de contractació pública, de
l’article 11, preveu que a partir i a comptar del tretzè
mes des de l’adjudicació el preu es pot revisar per
actualitzar-lo. I, vostè sap perfectament que per
actualitzar-lo hi ha una fórmula polinòmica que és
d’aplicació automàtica, i l’aplicació d’aquesta
fórmula polinòmica continguda amb la clàusula de
revisió, clàusula número 16 del contracte de la
constructora, i article 6 del contracte de la
consultora, ha donat lloc a aquesta revisió que ha
comportat el pagament d’aquesta despesa que és una
mica més, no és 1.494.817 euros, sinó que és aquesta
xifra més 37.361 euros que el Govern també va
aprovar i també ha estat publicat al BOPA. És a dir,
en total 1.532.179 euros a la constructora, i 67.738
euros a la consultora.

Bé, doncs, reprenem la sessió amb el punt número 8.

8- Pregunta amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Carles
Blasi Vidal, conseller general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit
de data 12 de juny del 2007, relativa a
una nova despesa pel túnel del Pont Pla.
Fou registrada amb el número 641 i s’ha publicat en
el Butlletí 30/2007 del 12 de juny.
Exposa la pregunta el Sr. Carles Blasi. Teniu la
paraula.
El Sr. Carles Blasi:

Doncs, no és cap nova despesa, no és cap ampliació,
no és cap modificació i és, simplement, una revisió
contractualment convinguda, i no figura en el
pressupost com a tal perquè es desconeix a priori si la
revisió serà i quina revisió exactament serà perquè
els paràmetres de la fórmula no se saben fins que es
calcula. I quan es paga, quan s’aplica, es fa
precisament de la manera que s’ha de fer, com
sempre s’ha fet, que és amb una transferència de
crèdit dins del mateix programa destinat a aquella
activitat.

Gràcies Sr. síndic.
Ara fa aproximadament un any -o una mica més- es
va inaugurar i posar en servei el túnel del Pont Pla i
els seus enllaços amb la xarxa viària existent.
El passat mes de maig, el Govern, va acordar unes
transferències de crèdits per tal de dotar amb
1.494.817,56 euros el subconcepte “Construcció de
carreteres” i amb 67.738,50 euros el subconcepte
“Estudis i projectes d’inversió” del projecte
pressupostari “túnel del Pont Pla”, projecte que no
figura entre els previstos pel Govern en el pressupost
d’enguany.

Gràcies Sr. síndic.

És per aquesta raó que es pregunta quin és el motiu
d’aquesta nova despesa?

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.

Gràcies Sr. síndic.

Sr. Blasi té el seu torn de rèplica.
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doncs, s’ha deixat -que estava prevista amb mig milió
d’euros-, i s’ha quedat a zero, i altres infraestructures
molt necessàries com és el tram de la carretera
general 2 de la rotonda Miquel Mateu fins a la
rotonda d’entrada a Encamp que també es va reduint
cada vegada que hi ha alguna transferència, no?...

Gràcies Sr. síndic.
Bé, dins del clàssic aquest del túnel del Pont Pla, serà
un clàssic però en tot cas, en aquest cas, és una mica
per demostrar, una vegada més, que els pressupostos
del Govern Liberal que presenta a aquesta Cambra
són els pressupostos virtuals o aproximats, perquè o
bé no s’executen aquests projectes previstos, o la
dotació és insuficient o nul·la, com en aquest cas, tot
i que era perfectament previsible aquesta despesa
com molt bé ha explicat el Sr. ministre, perquè el
contracte d’obres preveu les revisions de preus i de
tots és conegut que, doncs, en aquests últims anys el
món de la construcció ja sigui en material o en mà
d’obra ha sofert un increment important.

Aquesta és una mostra de l’excel·lència... però de
l’excel·lència del desgavell pressupostari, Sr. Pintat,
sí. I, en tot cas, com que és un clàssic, doncs, afegiré
el clàssic que vostè diu que no és una nova despesa
però, en tot cas, avui el cost del túnel del Pont Pla
ascendeix a 48 milions d’euros -han sobrat, doncs, 48
milions d’euros- que fa un any, doncs, no era tanta
aquesta quantitat, i sí que vull recordar que aquesta
infraestructura que sí que és veritat que funciona i
que va molt bé, però, potser ha estat i segurament ha
costat molt més del que val...

És clar que no sabia exactament la quantitat però bé
fa poques setmanes, en aquesta Cambra, els grups
que li donen suport van aprovar un crèdit
extraordinari per 6 milions d’euros -aproximats
també-, per la revisió de preus del Centre de
Tractament de Residus, però a veure, la quantitat en
aquell moment tampoc la sabíem. En tot cas, de la
mateixa manera suposo que es podia fer un mínim de
previsió i podria estar contemplada la partida al
pressupost.

El Sr. síndic general:
Sr. Blasi perdoni que l’interrompi però
malauradament ha exhaurit el temps. Si té una
última frase per acabar?
El Sr. Carles Blasi:
Una frase: només recordar que el funcionament del
centre de control i gestió del trànsit derivat d’aquest
túnel ens costa cada dia 3.826 euros, i repeteixo,
3.826 euros cada dia.

Per simplificar encara més tot aquest ball de xifres en
les transferències de crèdit que fan mensualment i
que mareja, quasi bé, d’analitzar-les demostren, en
tot cas, que no tenen les coses clares. La quantitat
aquesta del milió i mig es va aprovar la transferència
de crèdit el 16 de maig, i aquests diners es van treure
-la partida més important d’1.125.000 euros-, al
projecte de la carretera general 1, el tram del Pont
de la Margineda a la Frontera per adquisició de
terrenys, i curiosament mirem les transferències de
crèdit del mes anterior -és a dir, tres setmanes abans,
del 25 d’abril-, i resulta que aquesta partida
pressupostària d’adquisició de terrenys tampoc estava
al pressupost i s’havien dotat feia tres setmanes
aquests 1.125.000 euros, la qual cosa demostra, o
almenys és la sensació que tinc jo, que no saben ben
bé cap a on van, només decideixen posar diners aquí
i al cap de tres setmanes els tornem a treure i... anem
marejant...

El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.
Sr. ministre té el seu torn de dúplica.
El Sr. Xavier Jordana:
Gràcies Sr. síndic.
Hi ha una dita jurídica que diu: “Pacta sum servanda”
(“Els pactes s’han de complir”). L’Administració per
fer aquest tipus de treballs utilitza contractes. En els
contractes hi ha uns pactes i entre els pactes hi ha el
de la revisió de preus que és un pacte lícit i imposat
per la Llei de contractació pública. El Govern només
pot fer que complir-lo.

A més, suposo que aquestes transferències, encara
vindrà durant aquest mes en la llista que ens
enviaran des del Govern, aquesta diferència
d’aproximadament 37.000 euros que no ha dit el
Sr. ministre, que no quadren de l’adjudicació
públicada al BOPA amb la transferència de crèdit,
suposo, doncs, que hi haurà una altra transferència.
I, a més, doncs, es van imputant, es van traient
partides de projectes com per exemple l’adquisició de
terrenys en la carretera general 2 de Ransol a Soldeu,

Quant al mareig i a la disbauxa, jo francament no
tinc sensació que hi hagi cap mareig ni cap disbauxa.
Jo m’he mirat precisament la situació del pressupost i
l’execució amb la fase en què ens trobem i la trobo
completament clara.
La previsió de la xifra que correspondrà de la revisió?
Si el Govern volgués fer-ho, efectivament ho podria
fer, podria fer una hipòtesi i anotar dins de la partida
pressupostària una suposada revisió en base a uns
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El Sr. síndic general:

paràmetres que encara no estan determinats, però
crec que això no seria correcte. Efectivament es
podria fer d’una manera o d’una altra, però mai s’ha
fet així, sempre s’ha fet de manera que les quantitats
corresponents de la revisió de preus es treuen del
mateix programa amb una partida que figuri i que
tingui relació amb el programa específic d’aquell
tipus d’activitat.

Perdoni pot anar a la pregunta, si és tan amable,
Sr. de Haro.
El Sr. Ricard de Haro:
Sí.
Si considera aquest Govern que compleix el pacte
amb el poble quan un pressupost es multiplica per
dos o per tres i, per més tecnicisme amb el que ho
puguin justificar, el poble se l’ha de menjar i no té
dret ni a queixar-se.

Quant al que costa el túnel del Pont Pla, doncs,
costa el que costa... costa el que costa, i ha costat
amb les adjudicacions successives que s’han fet i
potser en el cost hi ha una confusió perquè aquest
túnel s’ha adjudicat per fases, i a l’adjudicar-se per
fases potser fa la sensació dista molt del que a l’inici
semblava que havia de ser amb el que és ara, però té
un cost que és el que és d’acord amb les normes de
contractació pública i la utilitat que té el túnel del
Pont Pla i el servei que presta pel trànsit viari per a la
seguretat i per a la tranquil·litat de la circulació del
país, jo diria que no té preu, Sr. síndic.

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

Moltes gràcies.

El Sr. Xavier Jordana:
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Jo crec que el Govern compleix amb el poble quan
realitza les actuacions que ha plasmat en el seu
programa electoral que és el pacte que té amb el
poble i que ha de portar a terme. Que sigui amb el
pacte electoral, amb el contracte electoral o amb el
pacte -diguem-ho en català-, o que sigui d’acord amb
l’interès general necessari en cada moment.
D’aquesta manera el Govern compleix.

Gràcies Sr. ministre.
Doncs, entraríem en el torn de repreguntes.
Hi hauria alguna repregunta?
Sr. Ricard de Haro.
El Sr. Ricard de Haro:

Quant al preu? Quant al cost?... Miri, tots sabem que
els costos d’avui en dia estan tots, jo diria, desbocats,
i el cost de l’obra pública està desbocada. Per això, si
hem de fer un Pla nacional d’infraestructures viàries
com està projectat de fer, haurem de buscar els
sistemes i els mecanismes adequats per tal que
aquests costos siguin assumibles. Ho sabem tots que
el cost està desbocat, a nivell públic i a nivell privat,
però les coses tenen el preu que tenen i costen el que
costen, i jo crec que fer una obra ben feta com el
túnel del Pont Pla, com el túnel dels Dos Valires que
ara s’està realitzant, com el desviament de Sant Julià
de Lòria que s’ha de realitzar, com el dia que es faci
el túnel del Solà d’Andorra la Vella, o un altre, tot el
desplegament del Pla d’infraestructures viàries
costarà diners i costarà el cost que deriva de la
situació del mercat de la contractació pública.

Miri, m’ha fet gràcia avui escoltar a l’antiga persona
que s’asseia aquí, al Sr. Marc Forné, que ens ha
descobert que això del túnel del Pont Pla era una
idea seva i del Sr. Càndid Naudi i que li va costar
molt fer entendre i fer comprendre i convèncer al
seu propi grup parlamentari que tirés endavant.
Vostè, Sr. ministre, ens parla aquí -i ho ha dit en llatí
i jo no domino aquesta llengua- que els pactes no sé
què i els pactes no se quants, i que els juristes ja els
coneixem tots, i si vols tenir embolics posa’t amb
advocats...
Jo li demano al Govern que el primer pacte que té un
elegit del poble i un Govern és complir amb el poble,
i jo li dic: vostès consideren que compleixen quan un
pressupost es multiplica per dos, per tres...? I em pot
dir a nivell tècnic les partides diferents,
adjudicacions diferents, que tal... però la sensació del
poble, la sensació de la gent del carrer és que
adjudiquem per un i acabem pagant per sis...

Aquest és el meu parer, Sr. conseller.
El Sr. síndic general:
Moltes gràcies Sr. ministre.
Hi hauria alguna altra repregunta?
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Sr. Carles Blasi.

Fou registrada amb el número 642 i s’ha publicat en
el Butlletí 30/2007 del 12 de juny.

El Sr. Carles Blasi:

Exposa la pregunta el Sr. Carles Blasi. Teniu la
paraula.

Gràcies Sr. síndic.
Bé, aquesta afirmació que com que és tan bona obra
no té preu, doncs, a mi m’esgarrifa una mica perquè
si continuen vostès governant uns quants anys més
potser sí que res tindrà preu perquè no hi haurà
diners per comprar res ni per pagar res.

El Sr. Carles Blasi:
Gràcies Sr. síndic.
El passat mes de març, el Govern, va fer públic un
acord de col·laboració amb l’empresa Mútua
Elèctrica de Sant Julià de Lòria per tal d’eliminar
l’estructura metàl·lica, que subjecta una línia
elèctrica, situada prop de la rotonda d’Aixovall.

En tot cas, demano al Sr. ministre si hi ha alguna
altra previsió contractual -ho dic perquè no ens hagi
de sorprendre-, que faci encara incrementar més el
cost d’aquest túnel.
Gràcies Sr. síndic.

El cost d’aquesta col·laboració, que no figurava entre les
despeses previstes pel Govern en el pressupost
d’enguany... una vegada més, ascendeix a 207.837 euros.

El Sr. síndic general:

És per això que es pregunta: quins són exactament
els pactes d’aquest acord?

Sr. ministre teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Xavier Jordana:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. Carles Blasi.

Si dic que l’obra no té preu no vull dir que no tingui
preu, vull dir que té el preu que té, que és el preu
que deriva de la situació del mercat i de la
contractació pública.

Respon pel Govern el Sr. ministre d’Ordenament.
Teniu la paraula.
El Sr. Xavier Jordana:

Quant a la clàusula que ens ha portat avui a debatre
i a discutir aquests pagaments això és un ajustament
de la revisió de preus fins al mes de desembre del
2006. Òbviament aquesta clàusula de revisió de
preus amb els dos contractes tant amb el contracte
de la constructora com amb el contracte de la
consultora és una clàusula de revisió de preus que és
vigent, i s’haurà d’anar aplicant a mesura que passi el
temps perquè ha transcorregut un any i els preus
s’hauran d’anar actualitzant d’acord amb la fórmula
polinòmica prevista a la clàusula de revisió de preus.

Gràcies Sr. síndic.
És ben conegut que un dels múltiples objectius que
té el Govern d’Andorra és endreçar el país, netejar i
eliminar elements distorsionadors.
Una de les actuacions concretes que s’està portant a
terme i que es situa dins de l’òrbita del projecte
Andorra 2020 és posar ordre i netejar tot el tram
comprés entre el riu Runer i el pont de la Tosca.
Aquesta actuació d’ordenar, netejar i endreçar el
país després continuarà. El Sr. cap de Govern té molt
interès personal en aquest projecte, qualificat de
vegades com a “operació” -és una operació de neteja
i d’embelliment-, i després continuarà -i així es va
comentar amb els senyors cònsols d’Encamp-,
començant per la frontera del Pas de la Casa perquè
ells mateixos ho van demanar.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Moltes gràcies Sr. ministre.
Hi hauria alguna altra repregunta?
Doncs, continuaríem amb l’ordre del dia establert.

Doncs, en aquest treball de neteja i d’endreç es situa
en el bell mig d’aquest trajecte la rotonda d’Aixovall.
Al mig de la rotonda d’Aixovall molts haurem vist -i
si no aquí porto les fotografies- que hi ha una gran
pilona de mitja tensió que és de la Mútua Elèctrica
de Sant Julià que constitueix, el que podríem dir,
una contaminació visual important.

9- Pregunta amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Carles
Blasi Vidal, conseller general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit
de data 12 de juny del 2007, relativa al
soterrament de la línia de la torre de mitja
tensió situada a la rotonda d’Aixovall.

Doncs, dins del marc de la política general que s’està
fent, concretament del soterrament de les línies, el
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El Sr. Xavier Jordana:

que es va demanar per part del Govern és que la
Mútua Elèctrica eliminés aquesta torre i que soterrés
les línies que s’utilitzen en aquesta torre. Això vol dir
que eliminar la torre, que és una torre rovellada,
vella i molt deixada, també vol dir traslladar tres
línies de mitja tensió i dos circuits de baixa tensió
amb un cost de 415.674 euros. Mitjançant un
intercanvi de cartes entre el Govern i la Mútua
Elèctrica de Sant Julià de Lòria es va acordar que es
faria la retirada d’aquesta torre i de les línies de mitja
tensió assumint per meitat les despeses que aquesta
realització necessària, convenient i positiva
comporta; i d’acord amb l’article 22.1 de la Llei de la
contractació pública, ja que hem de fer complir la
Llei, es va fer l’adjudicació directament a la Mútua
Elèctrica perquè ella fes els treballs, assumint el
Govern la meitat del seu cost.

Gràcies Sr. síndic.
Això és la iniciativa 7, efectivament, del programa
2020 que veig que el conseller, Sr. Carles Blasi se
l’ha mirat bé, i és la 7 però també és la 6 que parla de
potenciar l’atractiu de la natura. Són les dos que ja
s’apliquen.
Quant a la subvenció no crec pas que la paraula
subvenció sigui l’adequada. Aquí el que s’ha fet és
eliminar -s’està eliminant, s’està en curs d’eliminaruna ferralla situada en mig d’una rotonda, una cosa
lletja que s’havia de treure. Encara que jo no pugui fer
preguntes, jo em pregunto com s’hauria d’eliminar
aquesta pol·lució visual, aquesta contaminació visual,
aquesta pilona... com s’hauria d’eliminar, com l’hauria
d’eliminar el Govern si no fos arribant a un acord en
aquest cas amb la Mútua Elèctrica de Sant Julià. Pot
ser la Mútua Elèctrica o hauria pogut ser una altra
companyia o una altra institució.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

No es tracta de subvencionar, es tracta de col·laborar
perquè les coses siguin cada dia millors. Es tracta de
col·laborar entre tots perquè una cosa que s’ha de fer
es faci amb el consens de voluntats i posant-hi
l’esforç i també els diners necessaris. Altrament, si
no ho féssim d’aquesta manera la pilona continuaria
allà, per utilitzar també una paraula llatina potser “in
secula seculorum”.

Gràcies Sr. ministre.
Sr. Blasi té el seu torn de rèplica.
El Sr. Carles Blasi:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, com ja apuntava a la pregunta, aquest és un altre
exemple de l’excel·lència en el desgavell
pressupostari. Aquesta despesa imputa una partida
pressupostària no prevista. Es traspassa la quantitat
corresponent destinada a una partida que dos mesos
després han d’incrementar... En definitiva una
demostració més que l’imperi de la improvisació en
la manca total i absoluta de previsió, perquè
governar vol dir també preveure.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Doncs, entraríem ja en el torn de les repreguntes.
Sr. Carles Blasi per repreguntes.
El Sr. Carles Blasi:

Estem d’acord en part amb el que ha dit, Sr. Jordana,
en la iniciativa número 7 del Pla Andorra 2020 en la
qual emmarquen aquesta col·laboració, també me
l’he mirat, però en aquesta iniciativa número 7
també diu: “Fixar normatives exigents”... d’això encara
no n’hem vist res... de moment, subvencionem que,
doncs, potser no està malament però hauríem de
veure què i a qui subvencionem, perquè no ens hem
d’enganyar, la Mútua Elèctrica de Sant Julià és en
realitat una societat mercantil. És a dir, estem
subvencionant una societat que al cap de l’any
repartirà dividends entre els seus accionistes, que
fins i tot potser n’hi ha algun en aquesta Cambra.

Sr. Jordana, vostè sap molt bé que perquè no es
perpetuïn situacions in secula seculorum es poden fer
normatives, es poden fer lleis, reglaments, etc..., per
això li apuntava abans que la iniciativa número 7
preveu, però que de moment no han fet, no?
En tot cas, com que m’ha sorprès també una mica i
jo a la pregunta li deia que quin eren els termes
d’aquest conveni, i em sorprèn que és un intercanvi
de cartes i, en tot cas, el que li preguntaria és si
simplement amb l’intercanvi de cartes s’ha decidit
que la quantitat per fer totes aquestes obres és de
413.000 aproximadament, com diu vostè, o si
realment la Mútua Elèctrica ha presentat al Govern
una proposta econòmica, és a dir, un pressupost que
el Govern hagi pogut analitzar i veure si el
percentatge de col·laboració o la quantitat que hi
destinen sembla correcta... és a dir, si el pressupost
presentat sembla correcte o no.

Res més Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Sr. ministre, doncs, tindria el seu torn de dúplica.

19

Diari Oficial del Consell General

Núm. 12/2007

Sessió ordinària del dia 21 de juny del 2007

El Sr. Carles Blasi:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Bé, doncs, diríem que aquesta obra... bé, diríem que
la podríem dividir en dos fases: una és l’eliminació
pròpiament dita d’aquesta ferralla que diu vostè, i
l’altra seria el soterrament de la línia.

Gràcies.
Sr. ministre té el seu torn.

La meva pregunta és: pel soterrament d’aquesta línia
hauran d’obrir la carretera general o es farà per un
altre lloc? De quin lloc a quin lloc exactament?

El Sr. Xavier Jordana:
Gràcies Sr. síndic.
Efectivament, quan dic intercanvi de cartes,
l’intercanvi de cartes constitueix un contracte
perquè en l’intercanvi de cartes hi ha el
consentiment, però l’intercanvi de cartes no és en
blanc sinó que és en base a un pressupost, a un
càlcul, a una previsió del que ha de costar aquesta
actuació que hem parlat.

El Sr. síndic general:
Sr. ministre té el seu torn d’intervenció.
El Sr. Xavier Jordana:
Gràcies Sr. síndic.

D’altra banda, diu que s’ha de fer una normativa
adequada... podem fer tota la normativa que vulgui
però difícilment podrà el Govern o el Consell
General fer una normativa que obligui a eliminar o
treure obstacles o elements contaminants des del
punt de vista visual sense que hi hagi la deguda
contraprestació. És a dir, el que no es podrà fer és
que fem una llei, una normativa o un reglament que
a cost zero, el Govern pugui ordenar, acordar o
imposar als particulars, als públics, a les mútues o a
les societats mercantils, tant se val, que facin una
actuació que el Govern creu que ha de ser positiva.
La norma hi ha de ser, però aquesta norma passarà
sempre pel respecte del dret dels particulars o dels
interessats, i en el cas que s’hagi de fer una actuació
passarà per assumir també la part de la despesa
corresponent. Sempre que el Govern ha de fer una
despesa amb la carretera general d’una manera o
altra ha de trobar... penso, i espero no equivocar-me,
ha de trobar en aquest exercici d’excel·lència que
vostè ens critica, doncs, penso que el Govern ha de
trobar els sistemes i ha de trobar les maneres, i trobar
aquestes maneres no vol dir sempre legislar o crear
normes sinó buscar l’entesa...

El soterrament de la línia òbviament s’haurà de fer
soterrant-la a terra; haurà d’anar de manera que no
es vegi.
El trajecte o el traçat concret, jo ho sento, no he
portat tot l’expedient amb els plànols.
Efectivament s’haurà de soterrar. D’això es tracta. Es
tracta d’eliminar la pilona, i es tracta de soterrar les
línies.
El Sr. síndic general:
Sr. Bartumeu havíeu demanat la paraula.
El Sr. Jaume Bartumeu:
Sí, gràcies.
La meva repregunta és a veure si el Govern és
conscient que mutatis mutandis -ja que estem avui
amb el llatí-, s’haurà de subvencionar al 50% des del
riu Runer fins a dalt al riu Ariège de totes les
baluernes que haurem d’anar traient perquè
atemptaran contra el sacrosant principi número 7 del
programa 2020.
És a dir, jo li pregunto això, que he d’entendre que
malgrat que sigui de particulars, d’entitats amb ànim
de lucre, sent mútues o no mútues, perquè
reparteixen, efectivament, beneficis, doncs, el
programa 2020 ens diu que pagarem el 50% de la
retirada de tot el que faci mal als ulls, ho he entès bé?

El Sr. síndic general:
Sr. ministre pot anar acabant pel temps?
El Sr. Xavier Jordana:
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
El Sr. síndic general:

Sr. ministre té el seu torn d’intervenció.

Moltes gràcies.
Doncs, hi hauria alguna altra pregunta?

El Sr. Xavier Jordana:

Sr. Carles Blasi.

Gràcies Sr. síndic.
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Jo crec, Sr. president del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, que tampoc hem de generalitzar.
No es tracta de generalitzar i de dir que el Govern es
farà càrrec de subvencionar o de pagar totes les
baluernes. Estem parlant aquí d’una actuació
concreta, molt concreta, que és la rotonda
d’Aixovall, i es tracta d’una actuació determinada,
específica per eliminar una torre d’alta tensió que
feia mal als ulls, constituïa una contaminació visual i
que entra dins dels objectius que el Govern s’ha
marcat d’endreçar el país.

Diari Oficial del Consell General

part la galeria tècnica que ja va construir FEDA sota
la carretera general número 1?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Sr. ministre té el seu torn d’intervenció.
El Sr. Xavier Jordana:
Gràcies Sr. síndic.

Començarem ara pel Pas de la Casa. Començarem
pel riu Ariège. Mutatis mutandis però servata de vita
proporcione...

Jo crec que les galeries tècniques són per ser
utilitzades òbviament amb les condicions
reglamentàriament marcades, però si es fa una
galeria tècnica, el meu criteri, que crec que és un
criteri objectiu, és que la galeria tècnica haurà de ser
utilitzada sempre que sigui possible per donar servei
al servei que ara en aquest moment donen les
escomeses.

(se sent riure)
... O sigui, salvada la deguda proporció s’haurà de fer
el mateix que s’ha fet des de la frontera del riu Runer
fins al pont de la Tosca, s’haurà de fer des de la
frontera del riu Ariège fins al pont de la Tosca,
perquè jo sóc molt conscient que Andorra té dos
fronteres, no només una. I el mateix tractament que
s’ha fet a baix s’haurà de fer a la part de dalt però a
cada cas concret i intentant assolir el resultat volgut
al mínim cost possible per part del Govern. Però,
òbviament si el Govern vol obtenir un resultat en
algun moment, sí que potser toparà amb alguna
necessitat que alguna col·laboració econòmica haurà
de fer... no subvenció, eh Sr. Bartumeu? Perquè això
no és una subvenció, això és una col·laboració
econòmica per aconseguir un resultat volgut que jo
crec que és molt equilibrat perquè eliminar aquella
pilona penso que tots l’havíem vist i encara la podem
veure -l’estan traient- era realment una cosa
necessària.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Hi hauria, doncs, alguna altra repregunta?
Sr. Blasi.
El Sr. Carles Blasi:
Bé, no m’ha acabat d’aclarir si s’utilitzarà la galeria
tècnica que havia construït i pagat FEDA. En tot
cas, estic d’acord que les galeries són moltes vegades
una bona infraestructura, i li pregunto això perquè
quan FEDA la major part de les vegades té la
iniciativa de construir aquestes galeries però també
els que passen altres serveis paguen per aquesta
construcció, i com sabem són els comuns,
subministradors d’aigua, etc.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Llavors, jo li pregunto si és que s’utilitza la galeria de
FEDA, aquí hi haurà una altra col·laboració
generosa per part de FEDA o hi haurà el mateix
tracte que es té amb els comuns?

Gràcies Sr. ministre.
Hi hauria, doncs, alguna altra repregunta?
Sr. Carles Blasi.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Carles Blasi:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. Blasi.

Bé, reprendré una mica la pregunta anterior que
havia fet.

Sr. ministre de la Presidència.

El que volia dir-li abans és que si per soterrar aquesta
línia... que no sé... és clar, a l’eliminar una pilona,
evidentment, tots aquests cables que van per terra
ara ja no sé... des de quin punt fins a quin punt es
soterra, i al que em refereixo jo és que si s’ha de fer
de nou una rasa o s’utilitzaria eventualment o en

El Sr. Ferran Mirapeix:
Gràcies Sr. síndic.
En aquest cas contesto com a president de FEDA, i
FEDA òbviament ha arribat a un acord també amb la
Mútua. A través d’una contraprestació econòmica
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El Sr. Ferran Mirapeix:

que la Mútua tindrà de pagar perquè com vostè bé ha
dit la galeria tècnica la va pagar FEDA, i vam partir
FEDA, i per tant, hi ha un conveni amb un intercanvi
monetari, en aquest cas, per passar ics cables que la
Mútua pagarà un lloguer mensual per poder passar
aquests cables a través de la galeria de FEDA.

Gràcies Sr. síndic.
El pressupost, Sr. López, també ens preocupa molt al
Govern... cregui’m!
Quant a l’exposició de motius que vostè fa abans de
la pregunta sobre les importantíssimes despeses
pressupostades amb el personal de relació especial,
doncs, per posar en el seu lloc el tema: aquestes
importantíssimes despeses vénen a representar un
1,85% del total del personal. Vull dir, aquestes
importantíssimes despeses, o un 0,35%... aquestes
importantíssimes despeses del total del pressupost.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Hi hauria, doncs, alguna altra pregunta?
Doncs, continuaríem.

Quant a aquesta transferència de crèdit que vostè li
preocupa que representa un 0,25% del pressupost del
personal global que es va pressupostar, aquesta
transferència, i ja contestant a la pregunta concreta
que vostè ens fa, dir que els 117.463,29 euros
destinats al servei de museus i monuments que és per
la contractació d’una persona de la qual se li va
demanar ajuda al Govern Francès perquè ens deixés
contractar un funcionari francès per poder fer els
entorns de protecció que fixa la Llei de patrimoni
natural, i per tant és en aquest sentit que s’ha fet
aquesta transferència de crèdit. I a les altres despeses
a les que vostè fa esment sobre els serveis generals
d’interior, eren unes persones que estaven treballant
al Ministeri d’Interior per coordinar internament el
que era l’activitat del propi ministeri. Aquestes
persones ja no hi són.

10- Pregunta amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve
López Montanya, conseller general del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 12 de juny del 2007,
relativa a l’increment de les despeses de
personal per a gratificar el personal de
relació especial.
Fou registrada amb el número 643 i s’ha publicat en
el Butlletí 30/2007 del 12 de juny.
Exposa la pregunta el Sr. Esteve López. Teniu la
paraula.
El Sr. Esteve López:
Gràcies Sr. síndic.

Aquesta és la justificació concreta a la seva pregunta
que vostè ens formulava.

Sí, aquesta pregunta també fa referència al
pressupost i a l’execució pressupostària, que és un
tema que ens preocupa, i força, als socialdemòcrates.

Gràcies Sr. síndic.

La pregunta diu així: durant els mesos d’abril i maig,
el Govern que, via transferència i ampliació de
crèdits, ha incrementat en prop de 210.000 euros les
ja importantíssimes despeses pressupostades per
l’exercici 2007 en concepte de gratificacions salarials
i cotitzacions socials del personal de relació especial.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Sr. López pel seu torn de rèplica.
El Sr. Esteve López:

Entre aquests increments de crèdit destaquen, per la
seva importància, els 69.124 euros destinats als
serveis generals d’interior i els 117.463 euros
destinats al servei de museus i monuments.

Sí, gràcies Sr. síndic.
Déu n’hi do, eh?... Déu n’hi do 220.000 euros per a
això...

I al davant d’aquestes transferències i ampliacions de
crèdit, es pregunta: com es justifica l’increment de
les despeses de personal de relació especial dels dos
serveis esmentats?

Miri, nosaltres... -i ho deia a la introducció de la
pregunta-, nosaltres estem molt preocupats pel ritme
de l’increment de les despeses de funcionament i
especialment pel ritme d’increment de les despeses
del personal de relació especial, gràcies a aquests
pressupostos que vostès presenten i que es poden
aprovar, aquí en aquesta Cambra, gràcies als grups
parlamentaris que els hi donen suport.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Esteve López.
Respon pel Govern el Sr. ministre de la Presidència.
Teniu la paraula.
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I, també dir-ho, estem preocupats per l’alegria, per
dir-ho d’alguna manera, de com vostès gestionen el
pressupost.

contenir... això ho diuen. Doncs, permeti’m Sr. cap
de Govern...

A veure Sr. Mirapeix, Sr. ministre... L’anomenat
“Nou impuls” d’aquest Govern s’ha traduït en un
important increment de les despeses de gratificació.
Ja que vostè em dóna números, jo també li’n donaré.

El Sr. síndic general:

Si comparem les dades del pressupost de l’any 2005
-l’últim pressupost del govern Forné- amb les dades
del pressupost del 2007 -el segon dels pressupostos
del govern Pintat- les xifres són esfereïdores: en dos
anys el pressupost destinat a despeses de gratificació
s’ha incrementat en més d’un milió d’euros; ha
passat de 2.662.000 euros a 3.754.000 euros, un
increment del 41% en dos anys... no està malament!
Despeses de gratificació.

El Sr. Esteve López:

Pot anar acabant Sr. Esteve López?

Sí, sí, acabo la frase.
... que li manllevi a vostè l’aforisme amb el que va
cloure el seu discurs en el darrer debat d’orientació
política i també ho faré en llatí: facta non verba, és a
dir: fets i realitats i no paraules. No increments del
188% en despeses de personal de relació especial.
Gràcies Sr. síndic.

Ara bé, miri, el més preocupant és que quan
nosaltres analitzem les liquidacions de pressupost,
podem veure com any rera any les quantitats
realment pagades superen a aquestes quantitats
pressupostades. No és únicament el pressupost el que
hem d’analitzar sinó que també hem d’analitzar
quina és la liquidació d’aquest pressupost. Per posarli un exemple, l’any passat -l’any 2006- hi havia
pressupostats 3.277.000 euros per a despeses de
gratificació i es van pagar realment 3.490.000 euros,
és a dir 222.000 euros més: perquè ens entenguem
tots, uns 37 milions de pessetes de més per despeses
de gratificació.

El Sr. síndic general:
Sr. ministre té el seu torn de dúplica.
El Sr. Ferran Mirapeix:
Gràcies Sr. síndic.
A veure Sr. López, entenc el seu raonament, entenc
els increments que vostè està dient, vostè vol enviar
un missatge potser a la població que els salaris són
increïbles i, bé, l’1,85% de les famoses despeses
aquestes de personal de relació especial més o menys
es correspon al número de persones que també és un
1,85... 1,80 sobre la totalitat de funcionaris. Per tant,
vull dir, la mitja és la mateixa que amb el
funcionariat. Per tant, aquestes despeses que vostè
em diu que són astronòmiques i que vostè afirma,
doncs, vostè té els números també del pressupost i
les pot comprovar.

Ara bé, el veritable i l’autèntic nou impuls...
l’excel·lència -com deia abans el meu company
Carles Blasi-, es veu en les despeses destinades al que
s’anomena personal de relació especial. Perquè ens
entenguem tots: aquest personal nomenat a dit,
sense passar cap concurs públic, el qual normalment
guanya uns salaris importants.

Vostè aleshores passa i em diu que, és clar, les
despeses de gratificació, les despeses de relació
especial, altres despeses de gratificació... bé, és clar,
llavors hem de veure aquí què és el que entra en tot
això. Una cosa són les despeses de relació especial
que sí, tenim 70 persones de relació especial -i li dic
el número: 70-, i vostè ens demana cada any la
relació de totes les persones, i per tant les té i les pot
comptar; i les altres són les despeses de gratificació
que aquí hi ha tot el tema dels polítics, els
ambaixadors, el Consell Superior de Justícia i tot el
Tribunal Superior, etc.

Entre els anys 2005 i 2007 aquesta partida
pressupostària s’ha incrementat en un 188%...
repeteixo: 188%. Ha passat de 473.000 euros l’any
2005 a 1.363.000 euros, és a dir uns 225 milions de
pessetes, al pressupost actual. I a més, hem de tenir
en compte que el pressupost actual ja preveu una
altra partida de 133.000 euros en concepte
d’increment de les despeses de gratificació, i una
bona part de les quals anirà a acabar al personal de
relació especial. Això, Sr. cap de Govern, és un
escàndol!
I, a sobre veiem, per si això fos poc, com aquestes
despeses es van ampliant. Ara ens diuen 220.000
més... sense cap problema!

És a dir, que dintre d’aquesta partida que vostè diu
de 3.754.000 euros, que és així, són 3.754.000 euros,
no només hi ha aquests contractes de relació especial
que vostè feia esment sinó que hi ha coses que són
pel bon funcionament de l’Administració.

Miri, nosaltres hem sentit dir moltes vegades al
Govern i als grups parlamentaris que donen suport al
Govern com les despeses de funcionament,
especialment les despeses de personal, s’han de
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11- Pregunta amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Vicenç
Alay Ferrer, conseller general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit
de data 12 de juny del 2007, relativa al
Pla Estratègic de Salut.

A vostè no li agrada la paraula “Nou impuls”, no li
agrada la paraula “excel·lència”... Doncs, miri, per
més que a vostè li sàpiga greu, sí que és un nou
impuls i sí que ens agrada i estem assolint, i volem
assolir, una excel·lència amb el nostre país... amb o
sense vostè, però és clar, la volem assolir, i jo entenc
que a vostè no li agradi perquè políticament és obvi
que vostè com a oposició ens ha de dir que no li
agrada però és així, nosaltres continuarem treballant
pel bé del país i continuarem fent, com diu el nostre
cap de Govern, amb els fets: fent coses pel bé
d’aquest país.

Fou registrada amb el número 644 i s’ha publicat en
el Butlletí 30/2007 del 12 de juny.
Exposa la pregunta el Sr. Vicenç Alay Ferrer. Teniu
la paraula.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Vicenç Alay:
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El passat 21 de maig, la Sra. Montserrat Gil, ministra
de Salut, va comparèixer davant de la Comissió
Legislativa de Sanitat i Medi Ambient per donar a
conèixer l’estat de desenvolupament del Pla
Estratègic de Salut.

Gràcies Sr. ministre.
Entraríem, doncs, en el torn de repreguntes.
Sr. Esteve López.

Durant aquesta compareixença a més del tema
tècnic que confereix tot el tema del Pla Estratègic,
vam estar parlant d’altres aspectes un dels quals
especialment important per nosaltres era la
possibilitat que aquest Pla Estratègic de Salut fos
sotmès a la consideració d’aquesta Cambra.

El Sr. Esteve López:
Gràcies Sr. síndic.
Sí, una repregunta si me la pot contestar.
Sé que vostè ha donat les instruccions de cara a
l’elaboració del nou pressupost, i la pregunta que
faria és si al pressupost per al 2008 continuaran
“impulsant” d’aquesta manera, és a dir a un ritme
d’un 188%, les despeses destinades al personal de
relació especial.

En vam parlar els consellers que estàvem allà i en va
parlar també la Sra. ministra.
Bé, atès el contingut d’aquestes manifestacions
preguntem: quina és la previsió del Govern respecte
a la presentació del Pla Estratègic de Salut davant el
Consell General per al seu debat i, si escau,
aprovació, i en quin estadi es troba, a hores d’ara, el
calendari de desplegament del Pla?

El Sr. síndic general:
Sr. ministre el seu torn d’intervenció.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Ferran Mirapeix:
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Sr. López, jo insisteixo: amb el “Nou impuls”,
continuarem amb un pressupost de nou impuls,
continuarem amb altres terminologies que a vostè ja
sé que tampoc li agraden, que és l’eficàcia i
l’eficiència, i miri, les despeses de personal
continuaran amb la contenció de les despeses de
funcionament, tant el que és personal en general,
capítol personal en general, com és el tema de les
despeses de funcionament que és un capítol 2.

Gràcies Sr. Alay.
Doncs, respon pel Govern la Sra. ministra de
Sanitat. Teniu la paraula.
La Sra. Montserrat Gil:
Gràcies Sr. síndic.
Com ja vàrem informar, i com vostè bé ha dit, en la
compareixença davant de la Comissió Legislativa de
Sanitat i Medi Ambient, el Pla Estratègic de Salut ha
de constituir el marc de referència pel manteniment i
per a la millora del sistema sanitari d’Andorra, i és
l’eina que ens ha de permetre actuar d’acord amb el
que disposa la Llei general de sanitat.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Hi hauria, doncs, alguna altra repregunta?
Continuaríem amb l’última pregunta de l’ordre del
dia.
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de les intervencions sanitàries ja siguin assistencials
com de salut pública, es proposen diverses accions
com poden ser la definició d’una cartera de serveis i
de productes que inclou el que necessita el país, qui
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puguin elaborar i signar els contractes i anar
desenvolupant les altres actuacions.
Moltes gràcies, Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
Sr. Alay té el seu torn per la rèplica.
El Sr. Vicenç Alay:

També la creació d’un sistema d’informació sanitària
integrat per part de tots els agents i el
desenvolupament d’itineraris clínics i de treball en
xarxa, així com també la potenciació de la
cooperació internacional en matèria de salut amb els
països veïns i també amb l’Organització Mundial de
la Salut.

Gràcies Sr. síndic.
Bé, la pregunta que li havíem formulat, la que li he
llegit, una pregunta molt concreta que havia evitat
expressament d’entrar en el contingut del Pla
Estratègic, ja el debatrem, ja el discutirem o ja el
comentarem quan convingui o el dia que toqui.
Però, avui la pregunta no anava per aquí.

Per fer efectives aquestes accions que preveu el Pla
Estratègic i donar una base jurídica a la cartera de
serveis i els contractes, a més de reconèixer el paper
dels col·legis professionals, es proposarà també la
modificació de la Llei general de sanitat com bé es va
informar a la comissió legislativa.

Vostè ens ha explicat quatre coses, li agraeixo,
defenso els temes i les grans línies que ens va
comentar a la comissió.
A nosaltres, el que ens preocupa o ens preocupava, i
avui em preocupa més, vist, el to i el contingut de la
seva resposta és la possibilitat que aquest Pla passi
per debat parlamentari. Passi per debat parlamentari
no en una figura que ens inventem des de l’oposició,
sinó d’una figura recollida pel Reglament del
Consell, que en l’article 135 preveu que dins de les
iniciatives del Govern una d’elles és sotmetre en
aquesta Cambra programes, plans, etc.

En el moment en què disposem de l’informe final del
projecte el trametré a la Comissió de Sanitat i Medi
Ambient per a mantenir-la informada, tal i com he
vingut fent fins ara, i amb l’informe final també
tindrem més elements per decidir conjuntament amb
la mateixa comissió si s’ha de presentar tot el
contingut del Pla al Consell, o només les grans línies
i centrar el debat potser parlamentari en la
modificació legislativa plantejada.

Quan li vam exposar el nostre sentiment sobre
aquest tema a la comissió li vam fer saber que no es
tractava de fiscalitzar la seva actuació aquí, perquè
en definitiva a un pla no podem fer-hi esmenes, el
pla és del Govern, però que em semblava útil
precisament de cara a la viabilitat del propi pla, a la
seva consistència i a la seva autoritat dins del sector
-tot el que és tot el sector sanitari-, que aquest Pla
fos beneït, -entre cometes i si em permeten no
utilitzaré el llatí-, “beneït” per aquesta Cambra.

Cal tenir en compte també les altres propostes de llei
com la de seguretat social, la d’exercicis de
professions lliberals i la de col·legis professionals que
s’ha d’entrar a tràmit parlamentari, que tenen un
impacte directe també sobre el Pla Estratègic de
Salut.
Pel que fa a la segona part de la seva pregunta, des
del ministeri volem començar a desplegar el Pla de
forma totalment immediata i estem a l’espera de
l’informe final com bé he dit que especificarà els
detalls del calendari de desplegament que espero
tenir-lo a finals d’aquest mes de juny.

Vostè en aquell moment, em va semblar entendre
que era molt favorable a aquesta hipòtesi, no és
obligatòria, s’ha fet en altres casos, però, em va
semblar entendre que era favorable i que ho veia,
igual que nosaltres, com una bona possibilitat això.

El més urgent, però, és l’elaboració del pressupost pel
2008 preveient els costos de la implementació del
Pla, començar a treballar amb la comissió per la
creació de la cartera de serveis, iniciar el projecte del
Pla d’empresa del SAAS -que en principi ja
començarem a treballar-hi i durant el mes de juliol es
començaran aquestes tasques-, i també proposar la
modificació de la Llei general de sanitat: la meva
voluntat és que aquestes quatre accions es facin
abans de finalitzar l’any en curs i que al 2008 ja es

Avui, excusant-se amb tota una sèrie de temes sobre
contingut i calendari, que tampoc eren el més
important, doncs, ha deixat en últim terme una
possibilitat, no dic que remota, però una possibilitat
més, a l’hora de portar-la aquí. O sigui, que em
sembla entendre... -després ja li repreguntaré-, em
sembla entendre de les seves manifestacions que la
seva voluntat de passar aquest Pla per aquesta
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La Sra. Montserrat Gil:

Cambra no és la mateixa que el dia que va
comparèixer a la comissió.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Jo espero que passi durant el pròxim període de
sessions.

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. Alay.
El Sr. síndic general:

Sra. ministra té el seu torn per la dúplica.

Hi hauria, doncs, alguna altra repregunta?

La Sra. Montserrat Gil:

Sr. Vicenç Alay.

Sí, gràcies Sr. síndic.
A veure, hi ha moltes propostes dins del Pla que fan
referència a aspectes potser més de gestió i de
procediments de treball que en principi no semblaria
que poguessin ser objecte per a l’aprovació al
Consell, però evidentment considero més prudent,
potser, disposar del document final i presentar-lo a la
comissió per poder valorar la necessitat, o no, de la
presentació del Pla Estratègic.

El Sr. Vicenç Alay:
Bé, sembla raonable ja que evidentment ha de ser
una de les primeres accions.
Però, precisament seguint el mateix raonament, si la
Llei general de sanitat s’ha de veure modificada, no
considera vostè que fóra útil que la modificació de la
Llei general de sanitat fos d’alguna manera concorrent
amb aquesta aprovació... ratificació, per part de la
Cambra, del Pla, perquè evidentment la modificació
que es planteja a la Llei general de sanitat d’acord
amb el que vam estar parlant respon precisament al
que s’estableix en el Pla Estratègic de Salut. O sigui,
que em sembla raonable que a l’hora de debatre una
modificació d’una eina tant important com és la Llei
general de sanitat, poguéssim tenir prou coneixement
i haguéssim debatut al mateix temps, si cal, el Pla que
nosaltres li proposem de debatre.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
Entraríem, doncs, en les repreguntes.
Sr. Vicenç Alay.
El Sr. Vicenç Alay:

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.
Bé, em sembla raonable que primer tinguin el Pla
abans de presentar-lo aquí; que quan tinguin el
document final el portin... després de tenir-lo, el
portin aquí.

El Sr. síndic general:
Sra. ministra un altre torn d’intervenció.

Però, a veure, prenent el fil de les seves paraules:
vostè ha comentat que hi ha una sèrie -i ens ho va
comentar en la comissió-, una sèrie de lleis o
disposicions reglamentàries que s’hauran de canviar,
la Llei general de sanitat.

La Sra. Montserrat Gil:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Jo em segueixo remetent al que he dit abans, que quan
tinguem l’informe final potser seria qüestió que
conjuntament amb la comissió es debatés aquest tema.

La pregunta que li faig és: en quin moment pensen
-perquè crec que està vinculat també al Pla Estratègicdoncs, en quin moment pensen vostès que serà
possible que aquesta Llei general de sanitat passi, la
seva modificació, passi a disposició de la Cambra.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Hi hauria, doncs, alguna altra repregunta?

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Doncs, si no hi ha cap més repregunta, i havent-se
exhaurit tots els punts de l’ordre del dia, s’aixeca la
sessió.

Sra. ministra té la paraula.

Moltes gràcies.
(Són les 18.00h)

26

Sessió ordinària del dia 21 de juny del 2007

Núm. 12/2007

Diari Oficial del Consell General

8- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Carles Blasi Vidal, conseller general del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 12 de juny del 2007, relativa a una nova
despesa pel túnel del Pont Pla, (Reg. Núm. 0641).

ANNEX
Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral
disponibles per a la sessió del dia 21 de juny del
2007
1- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Lurdes Font Puigcernal,
presidenta suplent del Grup Parlamentari CDA +
Segle XXI, per escrit de data 19 de juny del 2007,
relativa a la possibilitat d’obrir noves connexions
frontereres amb els estats veïns, (Reg. Núm. 0679).

9- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Carles Blasi Vidal, conseller general del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 12 de juny del 2007, relativa al soterrament de
la línia de la torre de mitja tensió situada a la
rotonda d’Aixovall, (Reg. Núm. 0642).

2- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Jaume Serra Serra, president
suplent del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de
data 20 de juny del 2007, relativa a la unificació
dels impostos indirectes en una sola figura
impositiva, (Reg. Núm. 0686).

10- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya,
conseller
general
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de juny del
2007, relativa a l’increment de les despeses de
personal per a gratificar el personal de relació
especial, (Reg. Núm. 0643).

3- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Carles Blasi Vidal, conseller
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 20 de juny del 2007, relativa a la
rotonda de la CG1 a la zona del carrer de les
Costes, (Reg. Núm. 0695).

11- Pregunta amb
presentada pel M.
conseller
general
Socialdemòcrata, per
2007, relativa al
(Reg. Núm. 0644).

4- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. M. Pilar Riba Font,
consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de juny del
2007, relativa al desenvolupament d’un Pla
oncològic centrat en la prevenció del càncer de
mama i el respectiu programa de detecció precoç,
(Reg. Núm. 0696).
5- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa,
conseller
general
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de juny del
2007, relativa a les condicions generals d’utilització
del correu andorra.ad, (Reg. Núm. 0697).
6- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany,
president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
per escrit de data 20 de juny del 2007, relativa al
procediment de ratificació del Conveni penal
sobre la corrupció del Consell d’Europa,
(Reg. Núm. 0698).
7- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany,
president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
per escrit de data 20 de juny del 2007, relativa a la
situació de l’expedient sancionador obert a la
societat financera Valora, SA, derivat de l’acord
d’intervenció de l’INAF d’ençà el dia 5 de gener
del 2007, (Reg. Núm. 0699).
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