Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 19/2010 - 64 pàgines
Sessió ordinària del dia 9 de desembre del 2010

El dia 9 de desembre del 2010, 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.
74/2010, que és el següent:

M. I. Sr. Esteve López Montanya
M. I. Sra. Celina Mandicó García
M. I. Sra. Conxita Mora Jordana
M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet
M. I. Sra. M. Pilar Riba Font
M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa
M. I. Sra. Bibiana Rossa Torres
M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas
M. I. Sr. Jaume Serra Serra
M. I. Sr. Joan Torres Puig

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta
oral, (segons llistat annex).
Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels
M. I. Srs. Josep Dallerès Codina i Esteve López
Montanya, Síndic General i Subsíndic General,
respectivament, s'ha procedit a comprovar la
presència dels membres, que ha quedat registrada
d'acord amb la relació següent:

També hi és present el M. I. Sr. Jaume Bartumeu
Cassany, Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs.
Pere López Agràs, Ministre d’Economia i Finances;
Vicenç Alay Ferrer, Ministre Medi Ambient,
Agricultura i Patrimoni Natural; Susanna Vela
Palomares, Ministra d’Educació i Cultura; Gerard
Bàrcia Duedra, Ministre d’Ordenament Territorial,
Víctor Naudi Zamora, Ministre d’Interior, Sílvia Eloisa
Bonet, Ministra de Salut, Benestar i Treball, i Claudi
Benet Mas, Ministre de Turisme, Comerç i Indústria.

M. I. Sra. Olga Adellach Coma
M. I. Sr. Franz Armengol Avellana
M. I. Sr. Daniel Armengol Bosch
M. I. Sr. Ladislau Baró Solà
M. I. Sra. Roser Bastida Areny
M. I. Sr. Carles Blasi Vidal
M. I. Sr. Josep M. Bringué Millat
M. I. Sr. Jordi Cadena Bons
M. I. Sr. Joan Cartes Ivern
M. I. Sr. Josep Dallerès Codina
M. I. Sra. Anna Dolsa Montanya
M. I. Sr. Carles Enseñat Reig
M. I. Sr. Jordi Font Mariné
M. I. Sr. Albert Font Massip
M. I. Sr. Joan Gabriel Estany
M. I. Sra. Montserrat Gil Torné
M. I. Sra. Rosa Gili Casals
M. I. Sra. Mariona González Reolit

Assisteix també a la sessió el Sr. Valentí Martí
Castanyer, secretari general del Consell General.
(La M. I. Sra. Mariona González Reolit, secretària de
la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 16.10h)
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un intern el passat 24 de juny del 2010, un dijous
festiu únicament a Andorra la Vella i que havia de
romandre al centre els dissabtes, els diumenges i
festius podent sortir per treballar de dilluns a
divendres. Els agents desconeixien que l’intern
treballava a Santa Coloma i per tant, no hauria
d’haver sortit. Va quedar pales que la interpretació
de l’ofici dictat pel Tribunal no era prou clar i fins i
tot dies desprès des de la Batllia arribar una
rectificació de l’ordre judicial precisant a quina
empresa treballava l’intern i a la parròquia on estava
ubicada la seva feina. Cal destacar que l’intern va
reingressar al centre voluntàriament la mateixa tarda
i per tant, no es tracta de cap persona conflictiva. El
cinquè expedient és diferent i es va incoar per no fer
constar incidències al full de servei. En aquest cas la
incidència que calia fer constar no estava prèviament
prou tipificada com a tal i prestava confusió. Aquesta
és la situació a hores d’ara.

El Sr. síndic general
Abans de passar amb les respostes del Govern,
s’informa que s’han presentat dues preguntes amb
caràcter urgent, admeses a tràmit ahir per la
Sindicatura i que figuren en primer lloc del llistat.

1. Pregunta al Govern, amb declaració
d’urgència, formulada per la M. I. Sra.
Montserrat Gil Torné, Consellera
General Grup Parlamentari Reformista,
per escrit de data 7 de desembre del
2010,
relativa
als
expedients
disciplinaris del Centre penitenciari.
Fou registrada amb el número 1349, i s’ha publicat
en el Butlletí número 76/2010, del 7 de desembre.
Exposa la pregunta la Sra. Montserrat Gil Torné.

Gràcies Sr. síndic.

La Sra. Montserrat Gil:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic

Gràcies Sr. ministre.

Atès que vostè Sr. ministre va anunciar en aquesta
Sala en la darrera sessió de control de preguntes a
Govern el seu compromís per dur a terme reunions
amb els tres sindicats del Centre Penitenciari per
abordar les problemàtiques existents i trobar
solucions a les mateixes i atès que també en aquell
mateix Consell vostè mateix va confirmar que
s’havien obert un seguit d’expedients disciplinaris.
Ens pot dir, Sr. ministre com es troben aquests
expedients?

Per la rèplica, Sra. Gil teniu la paraula.
La Sra. Montserrat Gil:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Sr. ministre, fins a la data li hem acceptat totes les
explicacions, en general desafortunades, que ens ha
donat sobre el catàleg de desencerts i errors comesos
per vostè en tan de ministre i màxim responsable de
les polítiques i accions del seu ministeri. No obstant,
ara sí que podem dir que hem arribat al cap del
carrer. Ens acaba de dir que té tres expedients
resolts, un pendent de resolució, l’altre pendent de
resolució i també que molts d’aquests expedients
potser no s’haguessin hagut d’obrir per culpa de la
Batllia o perquè la Batllia no va ser prou clara al
passar aquests autes al Centre Penitenciari pels
permisos d’aquests funcionaris...perdó, d’aquestes
persones internes al Centre Penitenciari. La veritat
és que no entenem res, alguns estan en curs
d’aquests expedients, els altres s’han intentat o....
amb alguna carta que tenim explica que es podrien
eliminar, els que estan en curs encara si està
treballant, per tant, no sabem com acabaran i alguns
han prescrit, per tant, es suposa que s’han arxivat.
Ara ens assabentem també, que en època de crisi,
sense pressupost i havent tret tots els complements
de retribució addicionals d’alguns cossos especials i
personal de l’administració vostè actua a l’inrevés del
que marca el seu Govern i aplica aquests
complements salarials als funcionaris del Centre

El Sr. síndic general:
Respon pel Govern.
Sr. Víctor Naudi teniu la paraula.
El Sr. Víctor Naudi:
Gràcies Sr. síndic.
A data d’avui, els cincs expedients disciplinaris del
Centre Penitenciari que estaven oberts en el
moment de la darrera sessió de control del Consell
General del 4 de novembre, es troben en el següent
estat: tres han estat resolts, un està pendent de
resolució, tramitat el dimarts d’aquesta setmana
perquè el ministre qui us parla el resolgui, un està
pendent de resolució, en aquests moments es troba
al Gabinet Jurídic ja que ha rebut la contesta a
l’escrit d’al·legacions la setmana passada i es resoldrà
els següents dies. Cal destacar que els quatre primers
expedients són relatius a la sortida no autoritzada a

2

Sessió ordinària del dia 9 de desembre del 2010

Núm. 19/2010

Penitenciari, un departament que mai i dic mai i
repeteixo mai havien tingut abans aquesta retribució
salarial. El resultat directe és l’augment del mal
ambient entre el funcionariat i el deteriorament de la
situació ja de per sí lamentable com estem veient els
darrers dies als mitjans de comunicació. També
sabem que ha nomenat un director adjunt
mitjançant una mobilitat interna, quan el seu
secretari d’Estat i vostè mateix -no fa gaires dies en
aquesta Sala-, també ens va anunciar que no es
podia realitzar aquesta mobilitat en el sí de les
institucions penitenciaries parlant llavors del centre
de menors i suposem que també li atorgaran aquest
complement econòmic al famós CRA.
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d’al·legacions per part de les persones implicades i
una resolució que s’acaba dictant, tant si és falta lleu
pel director del centre, si és falta greu per al ministre
i si és falta molt greu pel propi Govern. Per tant,
aquest dossiers han tingut un temps, un període de
tràmit que és el que s’ha estat fent i per tant, en
funció de la gravetat dels casos alguns s’han resolt i
tal i com he dit abans alguns estan encara en fase de
resolució i per tant cal esperar, he dit fa una estona
que estaven a la seva fase final i quedaran tancats
aviat.

Gràcies Sr. síndic.

Vostè feia unes afirmacions, per altra banda, que
crec que d’alguna manera coincideixen amb el que
ha sortit en un mitjà de comunicació de forma
errònia i potser sigui degut a una manca d’informació
o que s’ha volgut tergiversar no ho sé, podria ser una
instrumentalització
política
amb
aquestes
afirmacions vostè parlava de CRAS, el que diu
aquest mitjà això dels CRAS està equivocat i no és
tal cosa, tal i com s’especifica en aquell document.
Parlava de destrucció de documentació: voldria
precisar-li que no es tracta que el Ministeri vulgui
destruir cap documentació, al contrari, en
compliment de la llei hauria de saber que els dossiers
un cop....els expedients disciplinaris un cop han estat
instruïts i s’ha dictat les sancions –si és que n’hi ha–,
prescriuen al cap d’un termini en funció de la
gravetat de les faltes i en aquest sentit haig de dir
que el desplegament de la llei preveu tota una sèrie
de reglaments i entre ells el Reglament de Registre
de Cos de Membres amb el quin, evidentment,
queda marcada o tipificada tota la carrera dels
professionals i amb la quina tard o d’hora quedarà
prescrita les proves. Aquest s’està treballant amb les
nombroses reunions que vam fer amb els
representants sindicals.... .

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sra. Gil.

Sr. ministre vulgueu concloure... .

Sr. ministre, amb la seva maldestra gestió dels afers
del seu ministeri vostè tot sol ha provocat que la
situació sigui encara més complicada de la que
estàvem vivint els darrers consells de preguntes. Si
s’han eliminat els expedients per ordre seva directa i
escrita, la cosa Sr. ministre se li està posant molt cara
amunt. Eliminar és sinònim de destruir i això, en el
cas de documents públics és molt i molt greu, les
conseqüències ja les valorarà el seu Govern o bé el
seu cap de Govern. Si estan en curs entenem que
estan en curs, ja que alguns agents han demanat les
proves de la instrucció dels mateixos i aquestes o no
s’han entregat a tothom o s’han entregat només a
algú. Per les ordres que vostè, Sr. ministre, dóna per
ordre directa per escrit i amb la seva signatura en
carta de 16 de novembre, tramesa als funcionaris del
cos penitenciari, entenem que la intenció era de fer
efectivament, eliminar i destruir documentació
relativa als expedients. Crec que ara ens haurà de
respondre a moltes qüestions que sembla ser que
podem qualificar de considerable gravetat.

Per la dúplica Sr. ministre teniu la paraula.

El Sr. Víctor Naudi:
Sí, acabo molt ràpidament, Sr. síndic.

El Sr. Víctor Naudi:

Bé, parlava d’uns dels problemes que se’ns plantejava
era la prescripció de les penes que no quedava clar
com prescrivien i justament és un dels motius i una
voluntat que té aquest Ministeri de poder establir la
prescripció de forma clara amb aquest Reglament del
cos de Membres, cosa que, en aquests moments
s’està treballant. El Ministeri ha tramès als sindicat el
Reglament de Registre de Membres per poder acabar
de tancar la qüestió, entre altres aspectes.

Gràcies Sr. síndic.
Bé, voldria clarificar les afirmacions de la Sra.
consellera. En primer lloc, crec que, Sra. consellera,
com suposo que ho deu saber, coneixedora de la
legislació vigent feia referència als expedients la seva
durada havia d’haver estat més ràpida. Bé, crec que
hauria de saber que la llei del centre penitenciari
defineix molt clarament l’obertura dels expedients
en funció de les faltes que es tipifiquen com a lleus,
greus i molt greus. Dins de la incoació de
l’expedient, quan s’incoa hi ha la presentació

Gràcies Sr. síndic.
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són els que formen part d’un seguit d’altres qüestions
que s’estan implementant a fi i a efecte de millorar la
gestió i clarificar una sèrie de mancances o
reglamentacions que amb el desenvolupament de la
llei ens falten. Bé, en aquest sentit i paral·lelament
amb això, la carta aquesta precisava aquest aspectes
perquè era un aclariment que se’ns va demanar per
part dels representants sindicals perquè no havia
quedat prou clar -al seu entendre-, i vam fer aquesta
carta per què no hi hagués cap dubte. En quant al
tema dels expedients -com he dit abans-, la llei diu
que les faltes prescriuen al cap d’un temps i el
Reglament aquest no ha estat mai.... recordaré que la
llei és del 2007 i aquest Reglament del registre del
Cos de Membres no ha estat mai redactat i en
aquests moments es troba en curs, l’hem presentat i
properament si el tanquem el presentarem per a
l’aprovació de Govern. Prèviament, una de les
reivindicacions o demandes que ens feien els
col·lectius, és que quedava antigament, fa molts
anys, expedients oberts que no es sabia que passava
per tant, aquests expedients fins allà on es determini
la llei s’hauran de traspassar al Registre de Membres i
la resta d’informació que hagi prescrit, aquella que
realment tots els detalls no puguin figurar-hi quedarà
eliminada, només figurarà al Registre de Membres
aquella que es cregui convenient. Aquesta és la
finalitat... .

Passem, doncs, a l’apartat de les repreguntes.
Sra. Gil teniu la paraula.
La Sra. Montserrat Gil:
Sí, gràcies Sr. síndic.
A veure, voldria ser molt clara per què tothom ens
entengués i no confondre ni al Cos Penitenciari, ni
als consellers d’aquesta Sala ni a la població en
general. Jo tinc una carta aquí davant signada per
vostè, Sr. ministre, -i és la original-, del 16 de
novembre, i on diu textualment: “ D’acord amb les
converses mantingudes amb els representants
sindicals del Centre Penitenciari en el marc del pla
d’accions presentat el passat dijous 11 de novembre,
el Ministeri d’Interior vol comunicar que:
-designarà un lletrat jurídic de Govern per tal que,
sigui l’interlocutor del representant legal escollit pel
sindicats o pels afectats en les qüestions jurídiques
relacionades amb els expedients disciplinaris instruïts
des del dia 1 de gener del 2009 fins la data d’avui.
-el procés de selecció simplificat per a atorgar les
vacants mitjançant adscripció temporal serà elaborat
pel departament de Funció Pública de Govern i ha
de contenir criteris de mèrits i concurrència”.
I el tercer punt i el més greu, Sr. ministre, -m’hi
referia abans-; i és que ha donat instruccions a la
direcció i llegeixo textualment:
“Ha donat instruccions a la direcció perquè
procedeixi ha eliminar -i repeteixo- ha eliminar els
expedients disciplinaris i altres documents personals
que hagin prescrit o caducat dels dossiers personals
dels funcionaris, de manera que continguin només
els documents actualitzats”. Miri, no és pot eliminar
cap documents públic, si més no, s’han d’arxivar o
almenys fins ara s’ha fet així, -no sé si ara s’ha
canviat.

El Sr. síndic general:
Sr. ministre...
El Sr. Víctor Naudi:
... de la carta que acaba de llegir.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Sra. Montserrat Gil.

Jo només li demano, són certes totes aquestes
afirmacions que vostè diu en aquesta carta?

La Sra. Montserrat Gil:
O sigui, vostè m’està confirmant que eliminarà
informació dels dossiers. És així?

El Sr. síndic general:
Sr. ministre teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

El Sr. Víctor Naudi:

Sr. ministre teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.
Bé, aquesta carta forma part d’una contesta, d’un
aclariment que vam fer dins de les explicacions de la
presentació del full de ruta que vam exposar des del
Ministeri als diferents representats de tots els
sindicats del Centre Penitenciari amb el quin –com
vostè vol bé ha llegit- precisam aquests punts que

El Sr. Víctor Naudi:
Gràcies Sr. síndic.
L’hi estic dient que eliminarem aquella informació
que no sigui necessària en base a la llei del 2007 i
aquella informació que hagi prescrit, que no hagi de
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El Sr. síndic general:

figurar en el cos de membres, la resta, el que mana la
llei hi quedarà constància. Per tant, la paraula
eliminar no vol dir.... al d’agafar en sentit genèric, no
vol dir que s’eliminarà completament tot el que hagi
passat, figurarà aquells aspectes que quedin en
vigència durant.... mentre el dictat.... no prescrigui la
falta que s’hagi pogut cometre i figurarà entre altres
qüestions tot l’historial -com ha ser- de tots els
membres del Cos Penitenciari, ho sigui, tota la
carrera professional, des del moment que ha entrat,
les seves promocions, les seves ascensions tot el que
hi hagi hi figurarà. Així que, quan hagin prescrit les
penes això sortirà del Registre del Cos de Membres,
això és el que vull dir.

Sr. ministre teniu la paraula.
El Sr. Víctor Naudi:
Gràcies Sr. síndic.
Primer, voldria respondre el que he dit abans. Vostè
em vol fer dir allò que no he dit. La paraula eliminar
he precisat que vol dir, que s’eliminarà allò que es
pugui eliminar que hagi prescrit, evidentment,
quedarà la resta d’informació en base el que diu la
llei.
Segona, vostè està fent esment a una noticia
apareguda en un mitjà informatiu. Jo li he respòs el
que vostè m’ha demanat a la pregunta, per tant, els
dossiers que estan en aquests moments amb
instrucció han estat un total de 5, -3 han estat
arxivats i 1 té a veure amb aquests 3 anteriors, està
pendent que durant aquests dies quedi el cas tancat i
el darrer d’aquests 5 no té res a veure amb els altres
2 i quan arribi la resposta al ganivet jurídic també
quedarà tancat properament, en els propers dies i per
tant, són 5 els casos i no té res a veure amb aquests
10 que vostè m’està anomenant i que ha sortit en un
mitjà informatiu.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Alguna altra pregunta?
Sra. Gil teniu la paraula.
La Sra. Montserrat Gil:
Jo entenc que la veritat és que és molt greu el que
m’està manifestant, Sr. ministre, i crec que, bé,
s’hauran de prendre les mesures escaients i suposo
que el seu Govern ja les prendrà.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.

La veritat és que no ens esperàvem la resposta, que
ens confirmés que eliminaria aquestes proves perquè
la veritat és que Funció Publica en cap moment mai
ha eliminat cap prova, sinó que s’han arxivat totes
les proves, però bé, ara s’eliminen. Fins ara no crec
que s’eliminés res perquè crec que els dossiers s’han
d’arxivar evidentment amb tota la documentació
necessària. Però bé, una altra cosa farem una altra
repregunta perquè amb aquesta li donem tombs a la
mateixa situació -que crec que és molt greu i torno a
fer incís amb la mateixa matèria-, però desprès ens
trobem una noticia als mitjans de comunicació
d’avui mateix on es suspenen de sou i feina a 6
persones –si no tinc mal entès- i poden arribar a 10
persones. I desprès, em diu vostè en la seva
intervenció inicial que aquestes persones, tot i que,
no eren coneixedores del tot dels permisos dels
reclusos per part de la Batllia –perquè la Batllia
potser no havia especificat prou bé aquesta sortida
d’aquests reclusos- s’han obert aquests expedients
igualment, o no són per aquest permisos o són per
altres faltes. M’agradaria saber quina relació tenen
aquests permisos amb la sortida d’aquests presos, si
és que són realment.... si estan relacionats.

Alguna altra pregunta?
Sí, Sra. Gil.
La Sra. Montserrat Gil:
Miri, no m’agradaria ser reiterativa, però com no
m’ha contestat la pregunta.... . Jo li he demanat,
aquest 5 dossiers o 5 expedients disciplinaris tenen
res a veure amb la sortida dels presos que vostè m’ha
manifestat? La Batllia potser no es va manifestar o
explicar prou bé de quines sortides havien de fer? i
per tant, els propis funcionaris no sabien com actuar?
O no tenien les directives clares?
El Sr. síndic general:
Sr. ministre teniu la paraula.
El Sr. Víctor Naudi:
Gràcies Sr. síndic.
A veure, vostè em demana és que 4 d’aquest 5 tenen
a veure a la sortida – no es de presos, és d’un sol
pres- a la contesta de la pregunta de l’inici de la
sessió que era un pres que va sortir o el van deixar
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expedients sinó que era un llistat amb el quin es feia
esment, comparativament a nivell quantitatiu, de la
quantitat d’expedients que havien fet o s’havien
aixecat des del 2006. Evidentment hi ha de tot, hi ha
expedients que van de amonestacions orals,
amonestacions escrites o simplement per clarificar la
quantitat d’aquests expedients en el marc d’una
reunió de treball que vam fer amb els sindicats.
Evidentment, hi ha qui diu que s’ha divulgat uns
secrets, crec que això no són expedients simplement
és una quantitat, no són els dossiers perquè dels
expedients estan formats de tot un seguit d’informes
i d’aquests si que realment s’ha d’anar contra la seva
divulgació i en aquest cas era només una simple
estadística, unes dades quantitatives i recordo també
que es va fer en el marc d’una reunió de treball amb
la quina totes les persones assistents del Ministeri i
els representants sindicals són persones jurades i els
representants sindicals estan desenvolupant la seva
funció professional i tasca representativa que els
confereix el sindicat, per tant, estant defensant els
interessos dels afiliats i és el que es va fer, més enllà
d’això, no hi ha cap més divulgació.
Pel que fa a la part final, vostè diu si vaig demanar
disculpes. Jo vaig demanar disculpes en el sentit si
havia ofès a algú aquesta informació que vaig passar
però repeteixo aquesta informació no era una
informació completa sinó era una informació
quantitativa de quants n’hi havia hagut –hi
repeteixo- estàvem dins del marc d’una reunió de
treball parlant entre persones jurades d’informació
confidencial que ha de quedar allà dintre i com veig
aquesta informació ha acabat transcendint.
Gràcies Sr. síndic.

sortir erròniament, també ho he dit perquè no estava
clara la resolució judicial o es podia `prestar com a
mínim a una doble interpretació i a aquesta persona
la van deixar sortir quan no havia de sortir. Només
hi ha això, i tampoc passa res. I el darrer cas, no té
res a veure amb això aquesta és la resposta.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Alguna altra pregunta?
Sra. Gil teniu la paraula.
La Sra. Montserrat Gil:
A veure, una altra pregunta.
També tinc una acta on es va realitzar conjuntament
amb el seu secretari d’Estat i on vostès donen el vistplau de la reunió mantinguda amb els tres sindicats, crec que no en faltava cap- i a on vostè torna a
parlar de l’eliminació del dossiers no se si perquè
aquests professionals no donin peu a problemes als
mitjans de comunicació o no donin peu a aquesta
consellera a fer aquestes preguntes o no donin peu a
vostè a tenir més problemes a nivell intern, no ho sé,
la veritat és que ho desconec, però la veritat que en
aquesta acta dels tres sindicats ells es troben
indefensos i per això estem nosaltres aquí donant
suport als sindicats dels funcionaris de la presó. En
aquesta acta també es parla de que vostè va vulnerar
la protecció de dades amb la destrucció de dades un
cop prescrites –dels mateixos dossiers, no estic
parant d’una altra cosa sinó que sempre estic parlant
dels expedients disciplinaris- i que es va precipitar
també quan va realitzar un quadre dels dossiers on hi
constava noms i cognoms dels funcionaris implicats.
És cert, que vostè va demanar disculpes a tots els
afectats manifestant que aquests fets no es tornarien
a repetir?

El Sr. síndic general:
Alguna altra pregunta?
Sra. Gil teniu la paraula.
La Sra. Montserrat Gil:
Miri, Sr. Ministre, no m’estic inventant res es que
sembla que la consellera que està preguntant en
aquests moments al Sr. ministre s’estigui inventant
s’estigui inventant tota la documentació que té aquí
sobre la taula i la veritat és que la tinc tota....
absolutament tota i l’acta de treball que vostè diu
que ha estat treballant amb tots els sindicats –
evidentment-, hi ha el vistiplau i diu per mi OK, per
dir-ho tal i com ho diu l’acta per part del seu
secretari d’Estat d’Interior, per tant, aquí tothom
dóna el vistiplau en una acta on s’especifica que es
vulnera: primer, les dades amb noms i cognoms;
desprès, que aquest expedients disciplinaris es poden
destruir o eliminar en el moment que s’escaigui i per

El Sr. síndic general:
Sr. ministre teniu la paraula.
El Sr. Víctor Naudi:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, vostè diu que té una acta que hi queda invalidat,
no sé, una acta que hagi validat no hem consta, en
tot cas, vam fer una reunió amb el conjunt dels tres
sindicats. Vostè parla -clar, hauria de precisar perquè
s’estan confonent les coses-, de que es van lliurar uns
expedients o es va ensenyar uns expedients
disciplinaris al conjunt dels sindicats. Bé, no són els
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tant considerem molt greu tots aquests fets i em
repeteixo, crec que vostè avui hauria d’acceptar
realment que s’ha equivocat.
La meva última repregunta és -tots aquest fets són
certs i jo crec que hauria de ratificar realment que
aquests fets han sigut certs, que s’ha pogut equivocar
perquè tothom és humà, evidentment, però els
documents canten, Sr. ministre, no m’invento res i
els funcionaris en aquests moments jo penso que es
mereixen tot el meu respecte i tot el respecte
d’aquesta Sala.
Gràcies Sr. síndic.

Diari Oficial del Consell General

forma de treballar però que arriben fins al
desenvolupament reglamentari -com deia abans.
Això ens condueix...
El Sr. síndic general:
Sr. ministre voleu concloure.
El Sr. Víctor Naudi:
Acabo Sr. síndic.
... a consolidar aquest projecte del Cos Penitenciari
que tan bona feina estan duent durant aquests anys
gracies a la professionalitat i la dedicació de tots els
membres del cos i tan és així que darrerament hem
rebut felicitacions dels representants del Consell
d’Europa, d’altres estaments relacionats amb la
matèria i la darrera sessió de Consell fins i tot de la
Comissió Legislativa les felicitacions per part del
Raonador del Ciutadà i això ens encoratja ha seguir
endavant en la tasca que s’està duent a terme des del
Ministeri d’Interior en relació al Centre Penitenciari.
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
La repregunta...
La Sra. Montserrat Gil:
La repregunta és si es confirma totes les dades a les
quals m’he referit.
El Sr. síndic general:
Sr. ministre teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

El Sr. Víctor Naudi:

Alguna altra repregunta?

Gràcies Sr. síndic.

Sí, Sra. Gil teniu la paraula.
Ara serà la última, Sr. síndic, perquè no ens en
sortirem sinó.
El diàleg del que vostè parla, Sr. ministre, és sinònim
del bon ambient amb els sindicats que avui podem
tenir en aquesta Sala, perquè hi són, estan presents.
Realment vostè pensa que té bon diàleg amb els
funcionaris del cos Penitenciari?
Ho dic amb tota la serenitat del món, primer perquè
crec que els sindicats també hi ha posat de la seva
part, el Cos Penitenciari mai havia tingut els
problemes que ha tingut ara, que mai han sortit a la
llum pública com han sortit en aquests moments i
quan hem parla de diàleg, sincerament, a mi em
costa creure que el diàleg amb aquest Cos
Penitenciari hi ha sigut fins ara, vostè diu que sí, crec
que vostè té la responsabilitat de tirar endavant
evidentment, totes les institucions de les quals depèn
el seu Ministeri, però jo crec que el diàleg, Sr.
ministre, en aquest moments hi ha una mancança
important. El diàleg hi és? Segurament, hi és ? Sí? Hi
és del tot o hi és a mitges?

Bé, en quant a la confirmació de totes les dades
vostè les explica a la seva manera. Hi ha una part
que és cert, el que passa és que ho està interpretant.
En quant a l’acta, no és una acta és un resum d’una
reunió de treball, no és una acta perquè una acta
formal ha d’estar validada per molt que hi hagi
aquest OK del meu secretari d’Estat, això és un
resum de treball, una acta no es fa així i s’ha de
validar en una propera reunió, en tot cas. Però bé,
aquest no és el “quit “ de la qüestió, el que voldria
dir és que tot aquest treball que vostè legítimament
està posant en qüestió és un treball que duem a
terme fa mesos amb el conjunt de representants
sindicals, no solament amb el conjunt de
representants sindicals sinó que també hem rebut
individualment a persones del col·lectiu de tots els
estaments per tal de copsar les seves inquietuds, les
seves aportacions i per tant aquesta ha estat la
voluntat del Ministeri de poder encarar una sèrie de
mesures de les quines ens han dut a terme ha establir
un full de ruta, aquest full de ruta l’hem basat des de
la transparència i el diàleg, hem fet tot un seguiment,
moltes reunions, puc dir que han estat moltes,
sempre a partir del diàleg, d’escoltar de discutir i això
ens ha portat a establir un full de ruta que es el que
el Ministeri en aquests moments està tirant
endavant. Hi ha tot un seguit de mesures que des del
punt de vista de millora de relacions laborals de la

El Sr. síndic general:
Sí, Sr. Rodríguez.
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El Sr. Francesc Rodríguez:

El Sr. síndic general:

Si em permet, Sr. síndic, vostè, evidentment,
interpretarà a l’últim moment, en últim cas si la
pregunta s’adiu al que diu el Reglament que és
estrictament de la mateixa matèria o no, però jo
torno a llegir la pregunta i diu: “Ens pot dir Sr.
ministre en quin estat es troben aquests expedients?”

Sr. ministre teniu la paraula.
El Sr. Víctor Naudi:
Gràcies Sr. síndic.
No tinc cap inconvenient en parlar del diàleg,
entenc que el diàleg hi ha estat, hi és i hi serà.
Aquest ministre no ha refusat mai el diàleg a cap
treballador del Centre Penitenciari, al contrari,
estem aquí per això i només li recordaré de que, molt
breument, -no entraré en el detall-; el mes de
setembre van haver 5 reunions -una d’elles amb el
sindicat- però no solament amb el sindicat sinó
també amb una treballadora de l’administració, una
altra a títol individual, el mes d’octubre n’hi va
haver-hi amb la direcció amb els sindicats ni va
haver-hi cinc amb diferents sindicats i per acabar, el
mes de novembre el dia 11 vam fer aquesta reunió
amb el conjunt dels sindicats per exposar el full de
ruta que el Ministeri havia elaborat fruit d’alguna
manera de les decisions que pensàvem dur a terme,
tenint en compte les converses prèvies. Jo crec que
això és diàleg, que a vostè no li sembli bé, jo ho puc
respectar però el diàleg, el debat, escoltar i poder
proposar és el que aquest Ministeri creu que ha fet i
continuarà fent.

És tot el que tinc a dir.
El Sr. Joan Gabriel:
Sr. síndic, perdoni.... .
El Sr. síndic general:
Sí, Sr. Gabriel.
El Sr. Joan Gabriel:
M’agradaria saber perquè parla el Sr. Rodríguez
Invoca algun article del Reglament?
El Sr. síndic general:
I el mateix podria dir per vostè Sr. Gabriel. Hi ha un
conseller que m’ha demanat la paraula és president
d’un grup parlamentari i l’hi he donat la paraula per
escolta’l, com us l’he donada a vos quan m’heu
demanat la paraula exactament igual i en més d’una
ocasió vos també ho heu fet de demanar la paraula
abans que es contestés i crec que forma part del
diàleg.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Sí, Sra. Gil.

Sr. Rodríguez teniu la paraula.
El Sr. Francesc Rodríguez:

La Sra. Montserrat Gil:

Si em permet i per tranquil·litat del Sr. president,
invoco l’article 66 en aplicació de l’article 15, doncs,
demano al Sr. síndic, de que també tenint en compte
l’article 130 actuï de la forma que a mi em sembla
que fora raonable. És tot.

Gràcies Sr. síndic.
Jo no estic parlant del diàleg amb mi, ni molt menys,
parlo del diàleg amb els seus funcionaris i el diàleg
amb els seus funcionaris com estem veient cada dia
és pitjor, per tant crec que hauria de fer un esforç i
aquí va la rèplica i la repregunta també en manifestar
que l’esforç el faci si està disposat a fer-lo o no i els
mitjans de comunicació parin d’informar dels
problemes que tenen a nivell intern aquest cos
penitenciari.

Gràcies.
El Sr. síndic general:
La pregunta diu: “Ens pot dir Sr. ministre en quin
estat es troben aquests expedients?”.
La repregunta que jo he entès per part de la Sra. Gil
és si havia diàleg amb els sindicats del Centre
Penitenciari, és això?

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Veig que no hi ha repregunta... és una...

La Sra. Montserrat Gil:
Sempre fent referència, Sr. síndic, als expedients
disciplinaris no he canviat, absolutament, en cap
moment de contingut.
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Evidentment, això està emparat –no sabria dir en
quin article de la Llei del Cos Penitenciari, que
repeteixo és del 2007- quan parla de les faltes
comeses hi ha diferents faltes que van de les lleus,
greus i molt greus i tenen una prescripció passat un
termini i per tant arriba hi ha un moment en que
aquestes prescripcions han de desaparèixer el que és
el contingut del resultat de la falta en aplicació de la
sanció que hi pugui haver o que hi pugui haver
hagut. Evidentment, no és pot eliminar totalment
tot, s’eliminarà allò que diu la llei que és la
prescripció de les faltes i això on figura, actualment
no hi ha un registre –no existeix, tal com diu la llei,
un registre del cos dels membres- i per tant és allà on
hauria de figurar hi ha una sèrie d’arxius que
indefinidament podrien anar rodant i una de les
reivindicacions dels sindicats era aquesta que
d’alguna manera quan aquestes faltes prescriuen
s’han de fer desaparèixer, únicament això. Pel que fa
a la resta, a l’històric hi ha una part que no es pot
eliminar, evidentment, la paraula és molt genèrica,
s’eliminarà allò que pertoqui que és el fet de la
sanció.

No, la repregunta si que hi és... és que si el diàleg
pensa canviar-lo perquè el diàleg fins ara no ha estat
el més bo.
El Sr. síndic general:
Penso que sinó hi posem tots una mica de sentit
comú -malament rai.
Sr. ministre teniu la paraula- si considereu que s’ha
de contestar.
El Sr. Víctor Naudi:
A veure, Sr. síndic no contestaré jo crec que el
diàleg ja he dit abans el seguit de reunions que hem
fet i n’hem fet moltes més, no tinc inconvenient de
dir les dates, amb qui i com però jo crec que el diàleg
hi és i continuarà sent-hi, aquest Ministeri ha escollit
aquesta la via del diàleg de la transparència, encara
que no li sembli bé per tirar endavant aquest
projecte i poder evitar problemes que d’altra banda –
torno ha dir- amb algun mitjà informatiu estan dient
qüestions que no són i això és una pura intoxicació.

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

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

Gràcies Sr. ministre.
Sr. Joan Torres teniu la paraula.

Gràcies Sr. ministre.
Alguna altra repregunta?

El Sr. Joan Torres:

Sí, Sr. Joan Torres teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Joan Torres:

Per tant, Sr. ministre, em confirma que hi ha una llei
que li permet eliminar documents.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Sí, volia si el ministre em podia aclarir un detall.
Parlava.... ens ha fet una explicació del significat de
la paraula “eliminar” i pel que veig ara ja no vol dir
destruir sinó a mitges. Voldria saber -quan ha parlat
de l’eliminació dels documents-, en quin article o en
quina llei s’especifica que el Ministeri pot ordenar o
pot destruir part o la totalitat d’un dossier o
expedient disciplinari o part d’ell? En quin article o
en quina llei es basa per donar aquestes instruccions?

El Sr. síndic general:
Sr. ministre... .
El Sr. Víctor Naudi:
Gràcies Sr. síndic.
Dit així eliminar documents sembla que es pugui
eliminar tot, no és així. S’eliminarà allò que es cregui
convenient en relació a un expedient quan ha
prescrit, s’eliminarà del registre de membres que és
aquell que algú més endavant algun estament,
jurídicament, podria tenir en compte dins de la
carrera professional de cada membre del cos que el
pugui afectar en el seu desenvolupament en la seva
ascensió professional, per tant, respecte a la llei això
dins del registre aquest no hi ha de ser quan hagi
prescrit, evidentment, la resta d’informació si que hi
ha de ser.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Torres.
Sr. ministre teniu la paraula.
El Sr. Víctor Naudi:
Gràcies Sr. síndic.
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El Sr. síndic general:

corresponents a l’especificitat tècnica per així
consolidar i garantir el bon funcionament de les
mateixes. En aquest sentit varem considerar una
bona oportunitat de re-centrar els eixos de l’àrea de
desenvolupament
tecnològic-educatiu
en
l’elaboració de l’estratègia de les tecnologies de la
informació i del coneixement aplicades a l’educació les anomenades TICE. D’altra banda, es van
transferir al departament de sistemes d’informació, el
DSI, la gestió d’aquells tècnics informàtics sense
perfil pedagògic amb la responsabilitat d’assegurar el
bon funcionament del material informàtic i la
infraestructura tècnica de les escoles. Durant el curs
2009-2010 es va produir aquesta transició que va
comportar inicialment esforços suplementaris
d’ajustament i que ja es van resoldre passat un
primer període d’adaptació per part de tots els actors
implicats. En aquesta transició és va establir un
procediment per a la gestió d’incidències, tenim una
eina de suport anomenada gestió lliure del parc
informàtic per notificar les incidències de les
peticions de millora. S’han posat també diferents
canals telefònics a disposició dels responsables dels
centres escolars per comunicar-se amb els tècnics i
fins i tot, gràcies a la capacitat d’organització del DSI
ha permès arribar un suport de 24 hores durant els
set dies de la setmana fora de l’horari laboral de
l’administració de les escoles. Al disposar d’aquesta
eina de gestió hem pogut mesurar per primera
vegada i constatar del nivell ofert a les escoles.
Durant aquest curs escolar el nombre mig
d’incidències permès ha estat de 45 i les peticions de
millora de 68; les incidències representen un 1,6%
de tot el material que forma part de la
infraestructura tecnològica de la nostra xarxa
educativa; a finals de novembre el nombre
d’incidències eren de 22 i les peticions de millora
eren de 31; el termini mig de presa en consideració
d’una incidència d’un apetició de millora és de
menys d’un dia i el termini de presa de resolució és
de dues setmanes. Dir que actualment no hi ha
problemes greus de funcionament, les incidències i
les peticions de millora són les habituals en qualsevol
parc informàtic de la mida del nostre parc informàtic
escolar que conté unes 3.000 mil màquines.

Gràcies Sra. Bastida.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Alguna altra repregunta?
Passem a la segona pregunta.

2. Pregunta al Govern, amb declaració
d’urgència, formulada per la M. I. Sra.
Roser Bastida Areny, Consellera
General
del
Grup
Parlamentari
Reformista, per escrit de data 7 de
desembre del 2010, relativa al
funcionament de la informàtica a les
escoles, fou registrada amb el número
1350, i s’ha publicat en el Butlletí
número 76/2010, del 7 de desembre.
Exposa la pregunta la Sra. Roser Bastida Areny,
teniu la paraula.
La Sra. Roser Bastida:
Gràcies Sr. síndic.
Pregunta que es formula al Govern relativa al
funcionament de la informàtica a les escoles.
El projecte informàtic a l’escola va ser creat l’any
1985 com a eina pedagògica, innovadora i de suport
tecnològic en l’àmbit de l’educació. Actualment, el
referit projecte segons els departaments del curs
escolar 2010-2011, forma part de l’àrea de
desenvolupament tecnològic educatiu i diversos
educadors i centres docents ens han manifestat el
seu descontentament relatiu al funcionament
d’aquest suport educatiu. Podria informar-nos el
Govern de quins són els problemes de funcionament
o altres, relatius als suports informàtics a les escoles i
de quina manera ho estan resolent?
Moltes Gràcies Sr. síndic.

Respon pel Govern.
El Sr. síndic general:

Sra. ministra teniu la paraula.

Gràcies Sra. ministra.

La Sra. Susanna Vela:

Per la rèplica, Sra. Roser Bastida teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.
Una de les decisions dutes a terme pel nostre Govern
ha estat reagrupar petites unitats existents dins de
diferents
ministeris
en
els
departaments

La Sra. Roser Bastida:
Gràcies Sr. síndic.
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Agraeixo la seva resposta, Sra. ministra, però
entendrà que un projecte d’aquest abast com són les
tecnologies a l’escola i la importància que tenen en
la formació i el futur professional dels nostres infants
i els nostres joves hem preocupi, ens preocupi molt.
Aquí, la meva pregunta escrita de fa un mes
aproximadament, -de la qual per cert, encara espero
resposta- i un dels motius pels quals ens ha portat a
entrar avui aquesta pregunta urgent.
Celebro que porti un control matemàtic de les
incidències i crec que així ha de ser i també que
optimitzin recursos i que intentin portar-hi el més
aviat possible solucions. Ara bé, em sobta que
problemes importants –ho que considerem nosaltres
importants-, que han sorgit i que en parlarem
nosaltres més endavant no ens n’hagi parlat ni n’hagi
fet esment en la seva resposta. De totes maneres
abans m’agradaria remarcar però, tenint en compte
la importància de la temàtica per la nostra societat
que Andorra va ser pionera en introduir la
informàtica com a eina pedagògica a les escoles
endemés, en un moment en que altres països molt
més avançats que nosaltres van errar l’opció
escollida i em refereixo al voltant dels anys 80.

Diari Oficial del Consell General

El Sr. síndic general:
Sra. Bastida, voleu concloure si us plau.
La Sra. Roser Bastida:
Sí. Plantejava, doncs, un seguit d’accions que no
citaré. Fins al 2009 la majoria d’aquestes
recomanacions s’han anat realitzant i s’ha donat el
màxim suport polític i tècnic a les escoles.
Actualment des del curs passat existeix sobretot en
alguns sistemes educatius descontentament i pensem
el Grup Parlamentari Reformista que és una llàstima
que unes eines educatives fonamentals pels nostres
estudiants i per la configuració de la societat de la
informació no tinguin un tractament prioritari
d’excel·lència i en aquest sentit demanem al Govern
que s’esforci i possibiliti que l’accés a les noves
tecnologies
i als nous serveis d’informació i
comunicació
es
produeixi
amb
igualtat
d’oportunitats i sigui un factor de progrés pel conjunt
de la societat.
Moltes gràcies Sr. síndic i perdó.
El Sr. síndic general:

“En base de la formació està la clau de la
modernització d’un país”, amb aquesta frase
introductòria es creava el curs 85-86 el projecte
“informàtica a l’escola” com a desafiament
tecnològic en la nostra societat i com a eina i ajuda
de suport a l’ensenyament que havia de facilitar
l’accés gradual dels estudiants dels tres sistemes
educatius –insisteixo aquí, dels tres sistemes
educatius- a les noves tecnologies. Es tractava d’un
primer pas amb un encert pel que fa les estructures
adoptades i gens evident -com he dit en aquells
moments- que permetria assentar unes bases sòlides
al projecte. En el decurs dels anys es va adquirir
equipament, materials, programes adequats,
s’organitzaren amb la participació de les escoles i
entitats privades del país i de l’estranger jornades
d’informàtica educativa sengles cursos de formació i
serveis de consultes pels ensenyants i es creà pel
control i seguiment del projecte una comissió
d’informàtica formada per representants de les
escoles de tots els sistemes educatius, d’entitats
privades col·laboradores, del Centre Nacional
d’Informàtica i del Ministeri d’Educació. L’any 98 el
Govern elaborà un llibre blanc sobre el repte de la
societat de la informació en el qual s’evidenciava
encara més la importància de promoure a Andorra la
formació en totes les habilitats necessàries per poder
desenvolupar-se en la societat de la informació i
utilitzar les noves tecnologies com a eines
educatives. Aquell estudi més enllà d’evocar els nous
conceptes sobre l’ensenyament

Sra. ministra teniu la paraula per la dúplica.
La Sra. Susanna Vela:
Gràcies Sr. síndic.
En primer lloc, agrair la vostra preocupació. Hi ha
varies coses, entre altres sapigueu que el ritme de les
inversions d’aquests últims anys la manca de
pressupost del 2009.... del 2010 perdó, ens ha evocat
a donar suport a un parc informàtic que s’ha envellit
que és el que tenim a les escoles -penseu que només
podem anar renovant el 10% del mateix cada any i
hem de considerar que la vida d’un equipament antic
és de 5 anys de mitja i això vol dir que hi ha un
increment molt substancial de les incidències
degudes a les averies d’aquest material que està
envellit.
Penso que la pregunta estava molt concentrada en
els detalls de la gestió diària però, Sra. consellera,
permeti’m que elevem el debat per poder parlar de la
estratègia del tractament de les TICE.
Té molta raó quan ha dit l’any 85 era un projecte
molt bo perquè va ser la manera de facilitar el
coneixement als alumnes del nostre país amb una
eina nova de treball que eren els ordinadors.
Actualment, en l’era de la societat del coneixement i
desprès de la revolució que va suposar internet
aquestes eines -els PCs- ja són molt presents a les
nostres llars i en el nostre dia a dia. Avui ja no són
una prioritat o una finalitat en sí mateixos, sinó que
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Jo no he dit que no s’hagi renovat simplement he dit
que s’ha renovat el 10% quan l’òptim és renovar
cada any el 20%, és a dir, la renovació hi ha estat en
tot aquests anys on per sort, doncs, dels governs
anteriors no hi havia la crisi econòmica amb la que
ens toca jugar avui en dia, no?.
Pel pressupost que dieu, que va ser el crèdit
extraordinari que el consell va jugar em sembla que
són uns 450 mil euros.... eh?! Ara no tinc el
pressupost del 2011 però és una xifra que va cap
aquí. Aquest material serà licitat.... ja està licitat i la
setmana que bé ja passarà pel Govern per la seva
aprovació a la seva compra.

s’han convertit una eina com pot ser el telèfon o
l’electricitat. Avui el prioritari és el contingut –en el
cas nostre, el contingut pedagògic que oferim als
escolars- i és en aquest sentit el Ministeri han citat el
projecte educant per poder disposar d’una
plataforma per difondre qualsevol contingut en
qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Estem
convençuts que amb l’aparició d’una eina com l’iPad
l’any passat estem davant d’un gran canvi de les
TICE que podem posar al servei de l’educació en
breu i segurament dintre de pocs anys veurem com
els “tablets portàtils” seran eines imprescindibles a
les escoles i fins tot seran les carteres dels nostres
alumnes.

Gràcies Sr. síndic.

Per tot l’exposat, creiem que el suport tècnic i
tecnològic informàtic ha d’estar integrat per un
ampli equip professional especialitzat que ens
permeti assegurar i garantir el funcionament
d’aquesta infraestructura complexa. De moment
tenim la certesa que anem millorant en aquells des
ajustaments que s’han pogut produir a l’inici,
relacionats sempre amb canals i protocols de
comunicació entre els actors, en qualsevol cas i per
primera vegada tindrem una eina objectiva que ens
permetrà mesurar i comparar-nos amb les tendències
de bones pràctiques i saber com progressem i saber
que és tot allò que ens cal millorar.

El Sr. síndic general:
Sí, Sra. Bastida teniu la paraula.
La Sra. Roser Bastida:
Gràcies Sr. síndic.
Sí, de totes maneres considero que amb el pressupost
global amb que disposa el Ministeri, si realment ho
consideren una eina prioritària pels tres sistemes
educatius la inversió no deixa de ser minsa i sobretot
si hi ha material que té una necessitat tan important
de ser renovat, però és igual, passem un altre
aspecte. Vostè ens ha parlat de la plataforma
educativa.... no entenen algunes escoles i nosaltres
tampoc quin és el motiu pel qual s’ha canviat de
plataforma educativa existeix una ex-auditoria
d’Exentur en el qual hi van participar educadors i
directrius de totes les escoles dels tres sistemes
educatius que defineix quin és el model de
plataforma que més s’adequa i afavoreix la integració
i la utilització de la plataforma pedagògica a les
necessitats educatives del nostre país. Si bé, la nova
plataforma opta per la mateixa tecnologia "Moodle"
conté prestacions pedagògiques importants que
havien sorgit dels mateixos professors com ara,
organitzar millor la informació a nivell global com el
fet de poder redissenyar els cursos per posar a la
plataforma de com crear més interacció entre els
diversos agents en fi, tot un seguit de prestacions i
aspectes pedagògics que semblen que no tindran. Per
què, doncs, aquest canvi que tampoc no millora el
funcionament del projecte?

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
Passem a l’apartat de la repregunta.
Sra. Roser Bastida teniu la paraula.
La Sra. Roser Bastida:
Gràcies Sr. síndic.
Ha parlat de que hi havia material vell que no sabia
millorat, jo li puc dir que no puc compartir en
absolut la seva afirmació però ja que hi ha tanta falta
de millora i de noves inversions em podria dir, si us
plau, quin era l’import del projecte de llei de crèdit
extraordinari que vostè ha demanat al si del Consell
General per renovar aquest material que vostè
considera que s’ha de millorar?

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Sra. ministra teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

La Sra. Susanna Vela:

Sra. ministra teniu la paraula.

Sí, Sr. síndic.
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La Sra. Susanna Vela:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sra. Bastida.

Bé, pensava que el contingut de la pregunta no era
parlar de la plataforma educativa sobre la qual vostè
m’ha fet una pregunta per escrit.
És a dir, el canvi de subministrador d’aquesta
plataforma és va fer per varis motius, no? Primer hi
ha un enfocament per part de la plataforma virtual
de suport a la docència i a l’aprenentatge, el fet que
el canvi d’enfocament no corresponia amb les línies
preferents d’investigació d’especialització de la
primera empresa, en aquest cas de la Universitat de
Tolosa. Ens va acompanyar també el fet que els
darrers anys la Universitat Politècnica de Catalunya
que és la que sí portarà a terme el projecte s’ha
destacat la pràctica exitosa de tots aquests projectes
d’implantacions de plataformes virtuals de suport a
l’ensenyament i de la docència i desprès la capacitat
que aquesta mateixa Universitat ha de donar
resposta als plantejaments i necessitats plantejats al
Ministeri d’educació i Cultura, penso que en cap
moment s’han rebaixat els plantejaments que
s’havien mantingut i que s’havien posat a la pràctica
a partir de l’any 2008, per tant, no entenc, és a dir, el
canvi ha estat per l’enfocament i perquè aquesta
primera universitat, doncs bé, s’allunyava bastant
d’aquest nou enfocament.

Sra. ministra teniu la paraula.
La Sra. Susanna Vela:
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

És a dir, un cop comencem a treballar i revisem tots
els expedients i tota la documentació que hi havia
per decidir ens adonem que el projecte d’aquesta
primera plataforma, entre altres coses no estava gens
definit. En aquell moment ens posem en contacte,
evidentment, amb l’empresa que ho portava a terme
a la Universitat de Tolosa 1 i és en aquell moment
on veiem –com habitualment és diu- el més calent
estava a l’aigüera, no? Per tant, a partir d’aquest
moment intentem reconduir aquesta situació perquè
havien passat molts mesos –em sembla recordar que
el contracte és de l’any 2008- i havia molt poc treball
fet. Això és el que ens porta ha tenir una reunió
important amb els tècnics de la Universitat de
Tolosa i plantegem els nostres problemes i els nostres
neguits i és a partir d’aquí que la Universitat de
Tolosa diu que amb aquest enfocament que nosaltres
els hi demanàvem, doncs, ells no podien donar-nos
aquest servei i res més, era una cosa que ja estava
decidida. Vostè, sap també millor que molts dels que
estan assentats aquí que la UPCnet va ser la segona
empresa que va quedar en aquest concurs, per tant,
teníem totes les garanties de treballar amb uns grans
professionals també.

Gràcies Sra. ministra.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Sra. Bastida teniu la paraula.
El Sr. síndic general:
La Sra. Roser Bastida:

Gràcies Sra. ministra.

Gràcies Sr. síndic.

Sra. Bastida teniu la paraula.

A veure, si he tret el tema de la plataforma és per
dos motius: primer la pregunta diu clarament que
parlem de funcionament i altres suports informàtics
de les escoles, segonament, vostè ha estat la primera
que en la seva dúplica o en la seva resposta a la
repregunta m’ha tret el tema de la plataforma. Si
considerava que no era el cas no haver-ne parlat i
tercer punt, la veritat, el tema del canvi de
plataforma -la resposta de la qual no va convençut
perquè continuo pensant que a nivell pedagògic
disminueix les prestacions- va ser treballat de
manera conjunta com es va fer en el moment
d’introduir l’anterior amb les escoles i els
responsables de tots sistemes educatius?
Gràcies Sr. síndic.

La Sra. Roser Bastida:
Gràcies Sr. síndic.
Per tant, si ho entenc bé, no és el Ministeri que va
decidir de resoldre amb la Universitat de Tolosa sinó
que va ser la mateixa universitat que no va poder fer
front al servei sol·licitat. És així –si ho entès bé Sra.
ministra?
El Sr. síndic general:
Sra. ministra teniu la paraula.
La Sra. Susanna Vela:
Gràcies Sr. síndic.
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estan avançats- de poder anar donant obertura a les
pàgines amb contingut pedagògic que són necessàries
per alumnes i també per docents.
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.

El Sr. síndic general:

Sra. Bastida teniu la paraula.

Gràcies Sra. ministra.
Sra. Bastida teniu la paraula.

La Sra. Roser Bastida:
Gràcies Sr. síndic.

La Sra. Roser Bastida:

Ultra la quantitat d’incidències que ens ha
mencionat mensualment i el temps de resolució si
que em consta que les escoles estan queixoses amb
aspectes de manteniment i amb aspectes de material
i amb aquest sentit li voldria fer palès uns problemes
que ens ha arribat referent a la instal·lació de filtres
als ordenadors d’alguns centres d’alumnes de
secundària que dificulten l’accés o que dificultaven
l’accés a pàgines pedagògicament útils en quan a la
recerca i altres eines d’estudi i que ara els mateixos
filtres o el seu canvi permet als alumnes accedir a tot
tipus d’informació nociva i no entraré en detalls del
tipus d’informació. Ens pot dir, Sra. ministra, si
aquest -fet que ja no hauria d’haver passat- està
resolt i de no ser així vista la gravetat demanaríem al
Govern d’actuar amb urgència a fi de protegir els
infants menors.

Sí, gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Només per informar a la ministra de que tipus de
filtres per evitar l’accés a aquestes pàgines fa molts
anys, gràcies a Déu, que estan instal·lats a les escoles
una altra cosa és que vostè n’hagi comprat un altre
model.
Pel que fa a la dotació de material també li voldria
dir que tot just fa unes setmanes –concretament el
passat 12 de novembre- es va comunicar a les escoles
la dotació de material per aquest curs indican que
molt possiblement no el podrien rebre fins al mes de
març del 2011. Com és que es produeix un retràs tan
significatiu si el crèdit extraordinari que és va votar
en aquest Consell General va ser el mes de juny?
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sra. Bastida.
El Sr. síndic general:

Sra. ministra teniu la paraula.

Sra. ministra teniu la paraula.

La Sra. Susanna Vela:

La Sra. Susanna Vela:

Gràcies Sr. síndic.

Sí, Sr. síndic.

Bé, suposo que els procediments són els
procediments normals que ens permet la Llei de
contractació pública, només us puc dir que hi hagut
algun problema amb les empreses que han participat
en aquest concurs i potser és per això que s’ha
retardat, però els terminis són els que teníem tots
previstos aquest mes de desembre, doncs, tancar
aquest concurs i poder adjudicar, per tant, el
material també dependrà una mica de la seva
distribució de les empreses a les que comprem tot
aquest material. Per tant, jo penso que els terminis
són els que són, tothom tenim moltes ganes de
millorar els equipaments perquè tothom té moltes
ganes de millorar en la seva feina -això ho sabem
tots-, però amb un any com aquest que ha estat
difícil de complementar certs terminis penso que bé,
estem fent tots el que està a les nostres mans i penso
que s’ha fet amb els terminis que la llei ens

Doncs, efectivament sí que s’ha instal·lat un
programa per filtrar els continguts web -abans això
no existia- es va posar per evitar precisament el que
heu dit molt bé vostè per evitar que accedissin a
continguts inadaptats a la seva edat fins i tot
prohibits o que no els hi pertoquessin. Evident, quan
s’incorpora una eina d’aquest tipus, evidentment,
que no es discrimina ara la gran feina és –que ja fa
temps que s’està fent- intentar evitar que aquest
filtratge sigui per totes les webs, això és evident però
clar, el primer que es fa quan es fa aquest filtre, o
sigui, els informàtics el que t’expliquen és que no ha
de discriminar d’entrada i un cop es fa això evitar
precisament una cosa que no havia existit mai,
aquest filtre no existia en anteriors vegades, per tant,
era molt perillós també anteriorment, no? Per tant
ara sí que s’ha fet aquest filtre i ara s’estan portant a
terme tots aquest treballs -em consta que molts ja
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determina.... la Llei de Finances, la de contractació
pública.

Sra. Bastida teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.

La Sra. Roser Bastida:
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Li agraeixo, Sra. ministra, que ens faci arribar la
informació perquè realment aquest sentiment hi és,
en el sentit de que el material nou –precisin en la
tramesa si en la repartició es tracta de material nou o
de material antic que es passa d’un centre a un altrei desprès -ja més de la part tècnica de la qual
parlàvem-, algunes escoles troben actualment –i
vostè ens ho ha plantejat amb la dúplica- els esforços
d’optimització del recursos amb l’administració
general –que compartim i més en moments
econòmics com l’actual- consideren que a nivell
d’educació, la informàtica, pel que fa al servei, està amb aquesta repartició que s’ha efectuat-, és troba
en aquests moments força desmantellada. Tot el
personal és nou, moltes vegades les escoles no tenen
clar qui s’ocupa de que, quan vindran a l’escola i
quan hi acudeixen també moltes vegades no donen
l’abast. No creu, Sra. ministra, que dins dels
problemes de funcionament evocats el fet de
refondre part del servei amb l’administració general
ha minvat les prestacions i la qualitat educativa pel
que fa a la informàtica i els altres suports tecnològics
a les escoles?

Sra. Bastida teniu la paraula.
La Sra. Roser Bastida:
Gràcies Sr. síndic.
No dubto, Sra. ministra, de que vostè fa el que pot
però convindrà amb mi que un crèdit que a més a
més es vota com urgent el mes de juny no ens
permeti més celeritat per proveir el material a les
escoles fins amb dates fins el març següent no deixa
de ser massa important, al nostre entendre. De totes
maneres, entraré en una altra repregunta.
En alguns centres els hi sembla que hi ha manca
d’equitat -i ho dic clarament, d’equitat- per partició
de material, especialment dels diversos sistemes
educatius i dins del descontentament i en quan als
problemes evocats, podria informar-nos la ministra
dels criteris emprats pel que fa a la dotació de
material i quina ha estat la repartició de les escoles?
a nivell de criteris, eh?!, no a nivell.... .
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Sra. ministra teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

La Sra. Susanna Vela:

Gràcies Sra. Bastida.

A veure, és una informació que no tinc aquí, és a dir,
ja us he dit que hi ha un gestor d’informació que va
donant resposta a les demandes dels diferents centres
educatius i les coses d’incidències, quan una cosa
s’espatlla o quan són millores –entenem per millores
adquisicions de nou equipament, de nou maquinarii per tant és fan, és adir, per necessitats que realment
siguin fonamentades, no penso pas que s’estigui
discriminant a cap sistema educatiu. Per tant, el que
faré és fer-vos arribar la llista de tots aquest
equipaments, d’aquest maquinari que va a diferents
centres educatius, però vaja l’equitat és en funció de
les demandes de tots aquest centres i en funció,
evidentment, de les possibilitats econòmiques que el
Govern té actualment, però amb tota la equitat –que
només faltaria que no fos d’aquesta manera.

Sra. ministra teniu la paraula.
La Sra. Susanna Vela:
Gràcies Sr. síndic.
En la meva primera intervenció he dit que hi ha un
procediment, una eina informàtica per ajudar, eh....
ha gestionar totes aquestes incidències que és diu
gestió lliure del parc informàtic. També he dit que
clar, que en tot període de transició i posada en
funcionament d’una cosa que era innovadora i és
nova, evidentment hi hagut uns desajustos que amb
el temps s’han anat aclarint i quan les persones, els
centres han sabut quins eren els interlocutors vàlids,
doncs bé, a partir d’aquí la cosa ha anat funcionant
millor. També dir, que les demandes d’aquestes
incidències no només van ha parar al DSI, el
Departament de Serveis d’Informàtica sinó que
també continuen arribant al Ministeri d’Educació.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Jo penso que hem guanyat, és a dir, amb aquesta....
que els tècnics que venien del departament
d’educació que tenien un perfil informàtic formin

Gràcies Sra. ministra.
Alguna altra pregunta?
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La Sra. Roser Bastida:

part d’aquest equip de persones, penso que això ha
millorat, penseu que abans la càrrega de treball d’un
tècnic era de 1.500 unitats per un tècnic i
actualment és de 700 unitats per tècnic, és a dir, jo
penso que això s’ha afavorit moltíssim respecte a
anys anteriors, no? L’únic que clar, ja ho he dit
també entre que s’acostumen a una nova manera de
treballar, amb un nou funcionament, doncs bé, són
els desajusts propis de quan hi ha canvis però penso
que el servei que s’està donant és bo i evidentment
és millorable no hi ha cap organització que funcioni
al 100%. Per tant, les coses que no funcionen les
anem millorant dia a dia.

No creu, Sra. ministra, que les prioritats haurien de
consistir en fixar i aplicar accions necessàries a fi de
posar remei a les disfuncions existents a fi que les
escoles, alumnes, pares i tota la comunitat educativa
del país tinguin el suport que es mereixen?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. Bastida.
Sra. ministra teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.

La Sra. Susanna Vela:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sra. ministra.

A veure, per una banda, és a dir, especificar que
l’àrea de desenvolupament tecnològic educatiu què
és l’antiga informàtica a l’escola no ha deixat de
treballar des d’un punt de vista pedagògic i
d’innovació, d’aportar noves eines TICE als
professors i donar-los consells i necessitats
pedagògiques puntuals això continua funcionant, el
que passa és que alguns dels tècnics que no tenien
un perfil pedagògic, que tenien un perfil informàtic
formen part d’aquest equip de treball molt més
important i molt més especialitzat, això una i per
l’altra evidentment som els primers interessats a què
això funcioni i que funcioni molt bé. Per primera
vegada es té una eina per saber el que està passant i
que ens donarà els instruments per valorar que és el
que hem de fer per anar millorant en cada estadi i
quina estratègia prendre o quina estratègia no
prendre. Per tant, hem de millorar, això
evidentment, en tots els aspectes però ara tenim una
eina que per primera vegada ens permetrà tenir
aquesta informació que ens ajudarà, doncs, a
caminar en la millor direcció i amb les millors
pràctiques.

Sí, Sra. Bastida.
La Sra. Roser Bastida:
Última repregunta.
Miri jo ja li he dit que estic convençuda que vostès
fan tots els esforços, només faltaria, perquè això vagi
de la millor manera possible però cregui’m que
revisar la part més pedagògica d’aquest servei des de
la fusió que s’ha fet a nivell dels tècnics informàtics
valdria la pena, -com a mínim moltes escoles així ho
ressenten- troben que falta concertació i
comunicació. Un exemple, s’envia un comunicat el
16 de novembre d’un pla de formació que han de
donar la resposta l’endemà mateix i què la formació
comença el dia 24. A nivell organitzatiu per les grans
escoles això és un problema.
Estan preocupats també pel fet de voler suprimir – si
és veritat- la xarxa informàtica XENA, hi ha
preocupacions en quan a la protecció de dades del
nou servidor de la plataforma que es troba fora a
Barcelona i fora d’Andorra, preocupació perquè tots
els docents nous d’aquest any no van rebre el nom
d’usuari de clau de pas per als ordinadors fins al
novembre i etc., no entraré més en detall perquè
crec que aquí no toca. El que sí, Sra. ministra, li
demanaria que les prioritats han de ser de fixar i
aplicar el màxim d’accions necessàries a fi d’intentar
posar remei tant com es pugui a tots els problemes i
això perquè la comunitat educativa, alumnes, pares i
professors d’aquest país crec que així ho mereixen.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
No hi ha cap més pregunta, doncs, passem a la
tercera pregunta del dia.

3. Pregunta amb resposta oral del
Govern formulada pel M. I. Sr. Eusebi
Nomen Calvet, president del Grup
Parlamentari Andorra pel Canvi, per
escrit de data 25 de novembre del 2010,
relativa a la visita del cap de Govern a

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Quina és la repregunta?.... perquè no l’he entès.
(se senten veus)
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Madrid el dia 22 de novembre, fou
registrada amb el número 1297, i s’ha
publicat en el Butlletí número 74/2010,
del 29 de novembre.

Gràcies Sr. síndic.

Exposa la pregunta el Sr. Eusebi Nomen Calvet.
Teniu la paraula.

Passem, doncs, a l’apartat de les repreguntes.

El Sr. Eusebi Nomen:

El Sr. Eusebi Nomen:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Doncs si no hi ha rèplica no hi ha dúplica.
Sí, Sr. Nomen teniu la paraula.

Pot Govern confirmar els motius de la visita del cap
de Govern a Madrid el passat dilluns, 22 de
novembre –he de dir que no estic segur si va ser el
dilluns 22 o el dimarts 23, perquè s’ha portat amb
tant secret que he escoltat les dos dades- i els
principals punts tractats durant la seva reunió amb la
ministra d’Economia del Regne d’Espanya?

He d’entendre que aquesta reunió està feta a
iniciativa del Govern d’Andorra i que la va demanar
amb caràcter d’urgència i per tant l’agenda ve fixada
pel Govern, és així?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Sr. cap de Govern teniu la paraula.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.

El Sr. cap de Govern:

Respon pel Govern el cap de Govern, teniu la
paraula.

Efectivament, aquesta reunió la va demanar el
Govern d’Andorra i el Govern d’Andorra va
plantejar les qüestions que acabo de manifestar en la
resposta a la pregunta i la vice-presidenta del Govern
va plantejar les qüestions que va considerar per la
seva part adequades de plantejar.

El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.
Efectivament, la reunió va tenir lloc el dimarts 23 de
novembre amb la vice-presidenta segona del Govern
i ministra d’Economia i Hisenda del Govern del
Regne d’Espanya, la Sra. Elena Salgado, per a tractar
diverses qüestions derivades de les relacions
bilaterals hispano-andorranes. Entre aquestes
qüestions, hi havia l’aplicació futura de l’acord
d’intercanvi d’informació fiscal a la demanda i la
negociació en curs d’un protocol de col·laboració del
Banco d’Espanya i l’Institut Nacional Andorrà de
Finances per la supervisió d’entitats financeres.
També es va tractar de les relacions amb Andorra i
la Unió Europea.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
L’altra repregunta, Sr. Nomen.
El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
De les noticies aparegudes a la premsa –perquè em
de fer cas.... sobretot a la premsa espanyolasemblaria que en aquesta trobada quan vostè diu que
es va parlar de l’aplicació, no només es va parlar de
l’aplicació sinó que s’ha dit que es va fer l’intercanvi
de documents de ratificació en aquest moment i per
tant, a partir d’aquest moment es tirava endavant
l’acord. Si és així, -si és així eh.... perquè no estic
segur si és així- això estaria en contra de l’article 12
de l’entrada en vigor ja que l’article 12 estableix que
s’havia de notificar per la via diplomàtica.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Per la rèplica Sr. Nomen, teniu la paraula.
El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.

I si fos així, pot Govern respondre per quins motius
viatja el cap de Govern a Madrid per fer una
notificació que segons la llei s’ha de fer per la via
diplomàtica?

No faré torn de rèplica ja que de la resposta de
Govern veig que serà necessari fer repreguntes que
les faré en el seu moment.
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ministre d’Exteriors o l’ambaixador especial per les
relacions amb Europa o al menys amb la seva
presència?

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Sr. cap de Govern teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

El Sr. cap de Govern:

Gràcies Sr. Nomen.

Sí, Gràcies Sr. síndic.

Sr. cap de Govern teniu la paraula.

Podria dir que no acabo de captar la repregunta però
en tot cas el cap de Govern no té permissió ni
constitucional ni institucional de portar els tractats
ni la vice-presidenta econòmica del Govern tampoc
té permissió ni per competència de rebre’ls. Això és
va fer com s’ha fet amb tots els altres per la via
diplomàtica escaient i a través del Ministeri
d’Exteriors. Tant és així que el mateix dia –
casualitats del calendari- que em reunia a Madrid,
doncs, sortia el Butlletí Oficial de l’Estat la
tramitació que s’havia fet per la via escaient es fixava
la data d’aplicació, per tant no, la resposta és
clarament no a tot el que se m’ha pregunta en
aquesta repregunta.

El Sr. cap de Govern:
Bé, la repregunta la contestarem en dues parts. La
primera perquè així ho va decidir el Consell de
Ministres que és qui dirigeix la política interior i
exterior d’Andorra per mandat constitucional però
en segon lloc recordar que és amb la vice-presidenta
del Govern que vam signar l’acord d’intercanvi
d’informació com és públic i notori.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. cap de Govern.
Alguna altra repregunta?

El Sr. síndic general:

Passem, doncs, a la pregunta número 4.

Gràcies Sr. cap de Govern.

4. Pregunta amb resposta oral del
Govern formulada pel M. I. Sr. Eusebi
Nomen Calvet, president del Grup
Parlamentari Andorra pel Canvi, per
escrit de data 25 de novembre del 2010,
relativa a l'estat en què es troben les
negociacions d'Andorra amb el Banc
d'Espanya en relació a la supervisió
bancària en base consolidada, fou
registrada amb el número 1297, i s’ha
publicat en el Butlletí número 74/2010,
del 29 de novembre.

Sr. Nomen teniu la paraula.
El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
Aclarida aquesta casualitat que ha portat a lloc
confusions farem una altra repregunta que és:
Entenem que la reunió va tenir lloc únicament entre
el cap de Govern i la ministra d’Economia, és a dir,
que no hi havia present cap ministre del Govern
d’Andorra i els temes tractats bàsicament són uns
temes prou tècnics com és el tema de l’aplicació dels
acords d’intercanvi d’informació, l’acord monetari de
l’euro i el memoràndum de supervisió bancària en
base consolidada.

Exposa la pregunta el Sr. Eusebi Nomen Calvet.

En la nostra pregunta demanem clarament els
motius de la visita del cap de Govern a Madrid, els
motius pels quals el cap de Govern viatja sol a
Madrid i preguntem, perquè el cap de Govern viatja
sol a Madrid quan ens té acostumats a viatges molt
més multitudinaris per una reunió amb la ministra
per parlar de qüestions relatives a temes econòmics i
financers i de relacions amb la Unió Europea i no va
acompanyat dels ministres competents homòlegs, és
a dir, perquè la visita la fa el cap de Govern sol en
lloc de fer-la el ministre d’Economia i Finances, el

El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
Encara que l’intercanvi de cartes amb Espanya s’hagi
retardat i finalment l’acord d’intercanvi de dades
fiscals per motius altres que els delictes que tindran
efecte per exercicis que comencin a partir del dia 1
de gener del 2012, falta menys d’un mes perquè una
gran part dels convenis d’intercanvi de dades fiscals
entrin en vigor i prenguin efecte.
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Pot Govern confirmar en quin estadi es troba la
creació de l’equip de persones del Ministeri de
Finances que seran responsables de la tramitació de
les sol·licituds d’intercanvi d’informació tributària i
quina formació específica han rebut per garantir
l’important equilibri entre les obligacions
internacionals d’Andorra i la preservació d’un nivell
suficient de privacitat i confidencialitat? I en el cas
que Govern no tingui aquest equip intern a punt, pot
Govern confirmar si “s’externalitzarà” la gestió
d’aquests expedients per la via d’assessors legals
externs?
Gràcies Sr. síndic.
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El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Per la rèplica Sr. Nomen, teniu la paraula.
El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
Espero que la informació que ens ha donat el
ministre no sigui certa i espero que a data d’avui no
siguin uns pocs els convenis que estan en vigor sinó
que no sigui cap perquè el compromís que es va
prendre és que no entrarien en vigor i serien
aplicables en cap cas abans de l’1 de gener del 2011.
En tot cas, l’agost del 2009 Andorra pel Canvi va
sotmetre a l’aprovació de la Cambra una proposta
d’acord per agilitar la creació d’una unitat especial
de gestió i tramitació de les sol·licituds d’intercanvi
de dades així com per dotar la justícia de recursos
necessaris per fer la feina que els correspondria fer
arribat el moment que fos efectiu l’intercanvi de
dades. Així es tractava d’una proposta d’acord que
obeïa la necessitat d’afrontar amb el rigor i la
professionalitat necessaris les gestions d’intercanvi de
dades atesa la complexitat tècnica dels marcs fiscals
dels diferents països, la complexitat dels idiomes amb
que ens arribaran aquestes diferents comunicacions i
atesa la necessitat de preservar el difícil equilibri
entre l’intercanvi de dades i el nivell de privacitat
suficients del nostre sistema bancari. Els 14 vots del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata van impedir que
la proposta d’acord prosperes i el Grup Parlamentari
Socialdemòcrata va rebutjar la proposta d’acord
al·legant principalment que el Govern ja sabia el que
havia de fer.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
Respon pel Govern el Sr. Pere López, teniu la
paraula.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sr. síndic.
Com vostè sap, Sr. Nomen, les clàusules d’entrada
en vigor de cada un dels diferents acords són
diferents, per exemple, el cas d’Espanya que ens hi
referíem ara anteriorment, doncs, estableix un
termini de tres mesos a comptar de la darrera de les
notificacions hi ha altres països que l’entrada en
vigor es produeix justament en el moment que es
produeix la notificació, en tot cas, són en data d’avui
pocs els acords que estan en vigor.
Tanmateix el Govern ha estat treballant amb una
eina informàtica que es troba pràcticament acabada
que està en període de proves que ens permeti dur
una gestió controlada i acurada dels possibles
expedients.... de les possibles demandes d’informació
que ens arribin i d’acord amb el que s’estableix dels
convenis, dels acords signats amb les seves
“especifitats” i els seus terminis, doncs, fer un
seguiment acurat de cada una de les trameses. Al
mateix temps el Ministeri de Finances amb
col·laboració del ganivet jurídic i amb tècnics d’Afers
Exteriors, doncs, estan reben de manera recurrent
informació tècnica.... documentació tècnica de
suport que ens adreça l’OCDE fins i tot que conté
protocols i exemples d’actuació –i en aquest sentit
vull recordar la participació activa que té el nostre
país, que té el Govern d’Andorra amb el “Global
Forum” per la transparència d’intercanvi
d’informació de l’OCDE” de la que som membres des
de principis d’any que va ser objecte d’uns dels
primers crèdits extraordinaris que va aprovar aquest
Consell General.

Ja està arribant el dia, de fet d’aquí tres setmanes
comencen a caure les aplicacions.... l’aplicabilitat
dels diferents acords d’intercanvi de dades.
I avui no tenim cap noticia de la creació d’una unitat
especial de gestió i tramitació de les sol·licituds
d’intercanvi de dades, no crec pas que amb les
publicacions de l’OCDE sigui suficient per tractar
amb el suficient rigor i professionalitat la complexitat
dels diferents temes que ens poden arribar ateses les
complexitats dels diferents marcs fiscals dels països
ni tenim cap notícia que Govern hagi fet les accions
necessàries per dotar la justícia de recursos necessaris
per fer la feina que els correspon.
Per tant, els hi desitjo la millor sort però em sembla
que no anem bé de presentar-nos davant d’una
expedició complicada com la que tenim davant
d’aquest intercanvis de dades amb aquesta minsa
preparació que ens ha mencionat.
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
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5. Pregunta amb resposta oral del
Govern formulada pel M. I. Sr. Eusebi
Nomen Calvet, president del Grup
Parlamentari Andorra pel Canvi, per
escrit de data 25 de novembre del 2010,
relativa a si Govern ha rebut alguna
sol·licitud per a la creació d'alguna nova
entitat financera, fou registrada amb el
número 1297, i s’ha publicat en el
Butlletí número 74/2010, del 29 de
novembre.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
Per la dúplica, Sr. ministre, teniu la paraula.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sr. síndic.
Miri, el Govern i anteriorment em referia als
convenis que estan ja notificats per ambdues parts, a
data d’avui.... en data anterior al 2011 només hi ha
els convenis de Mònaco i Àustria, per tant, a efectes
fiscals serien els únics dels quals es podria demanar
informació fiscal corresponent a l’exercici 2011, per
la resta de països seria per informacions fiscals
corresponents pels exercicis posteriors al 2011, per
tant al 2012.

Exposa la pregunta el Sr. Eusebi Nomen Calvet.
El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.

Recordo perfectament la proposta d’acord que, com
vostè diu, és va fer a l’agost del 2009 en que ja
proposava la urgència de crear un gran equip de
tècnics que donés resposta a aquests intercanvis
d’informació.
El
Govern
està
controlant
perfectament aquest procés des de l’inici, ens sentim
perfectament preparats i si la realitat ens avoca a
reforçar els equips o a prendre algunes mesures o
farem en aquell moment. Nosaltres ens sentim
preparats, tenim persones tan al Ministeri de
Finances com Afers Exteriors que li dic que
participen activament en diferents reunions, que
tenen intercanvi d’informació tècnica amb membres
d’altres països que també participen d’aquest “Global
Forum” i per tant, jo crec i estic segur que no és la
seva intenció –tot i que més d’una vegada ho ha fetgenerar cap tipus d’alarma en aquest sentit. El
Govern se sent preparat tenim els tècnics que estan
al corrent, dia a dia, del que està succeint amb els
altres països, i en tot cas si cal prendre alguna
mesura de reforç, si cal ampliar a l’equip ho farem en
el seu moment, no farem com en altres casos ha
succeït amb alguna entitat en que es va començar a
crear amb un gran nombre d’efectius que s’han hagut
d’anar reduint amb el temps, nosaltres estem
preparats, ens sentim perfectament preparats per
aquest repte i faci’ns confiança. El Govern ha portat
bé aquest procés des de l’inici i així ho seguirem fent.
Gràcies Sr. síndic.

Té previst Govern elaborar un reglament específic
sobre la interpretació i la aplicació de les obligacions
d’intercanvi d’informació fiscal per donar
transparència i seguretat al procés tal i com estan
fent altres administracions?
En cas de resposta afirmativa, pot el Govern explicar
els punts essencials d’aquest desplegament normatiu?
I en cas de resposta negativa, pot el Govern exposar
com es garantirà la qualitat de les decisions?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
Respon pel govern.
Sr. ministre teniu la paraula.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sr. síndic.
El Govern està ultimant l’establiment d’un decret,
d’un reglament que reguli i especifiqui l’aplicació i la
interpretació de les obligacions que deriven de la Llei
3/2009. Són diferents els punts en que el Govern
està treballant, tanmateix com fa part de la pregunta,
alguns dels elements essencials, alguns dels punts
rellevants que tindrà en compte especialment aquest
reglament que no han de ser pas els únics, són: d’una
banda, la reglamentació dels indicis relatius a la
possessió de la informació sol·licitada, d’altra banda
les possibilitats que té la nostra administració de
negar una petició d’informació i d’altra banda, en
quan a la tramitació de les sol·licituds a l’examen
preliminar i la verificació de naturalesa del
procediment que motiva a la sol·licitud.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Passem a l’apartat de les repreguntes.
Hi ha alguna repregunta?
No hi ha repreguntes?
Passem, doncs, a la pregunta número 5.
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Ja dic, aquestes són totes les qüestions que ens
semblen rellevants no és pas amb caràcter exhaustiu
el que ha de ser el contingut del reglament que el
Govern preveu que en les properes setmanes es
pugui aprovar.

Diari Oficial del Consell General

Li confirmo que efectivament, el Govern està
treballant en aquest reglament i només fer una
matisació al que vostè m’apuntava. Coneixem el
reglament de Liechtenstein i li dic que hi ha tot un
seguit de persones que treballen i estan seguint el
que cada dia els diferents països estan produint però
li recordo que aquest reglament no pot anar més
enllà del contingut de la llei que va aprovar aquest
Consell General per tant, el reglament -i la llei
recordo que estava inspirada amb els principis de
l’OCDE- el reglament establirà alguns procediments
concretarà algun tipus d’actuacions i evidentment i
entenc que vostè ho comparteix, la limitació de la
llei no serà superada en cada un dels moments ja que
em semblaria anar en contra de la llei que es va
aprovar el setembre passat en aquest Consell
General.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Per la rèplica Sr. Nomen, teniu la paraula.
El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
Podem agafar l’exemple de Liechtenstein que el 30
d’agost va publicar la llei sobre com tractar les
assistències relatives a fiscalitat. És un text
relativament senzill, complert, clar que evita
doncs,.... que molt més lluny de la normativa de la
OCDE.... es fa difícil d’entendre que quan falten
menys de tres setmanes perquè comencin a caure els
intercanvis de dades el Govern encara no tingui
aquest reglament fet perquè esclar, totes les persones
que han de gestionar això no tindran temps ni
material per llegir-ho i per tant, totes les explicacions
que vostè m’ha fet a la pregunta anterior comencen
a ser explicacions molt fluixes ja que tot aquest equip
si s’ha format amb els textos de les publicacions de
l’OCDE estan bastant allunyats del que contenen
textos com aquests que són de primera qualitat. Em
fa molta ràbia veure que Liechtenstein ha fet un text
de qualitat com aquest i que Andorra encara no el
tenim i espero que vostès ens puguin confirmar si és
cert que estan fent aquest reglament, doncs, en
quina data estarà publicat i si això serà abans de l’1
de gener i l’invito a revisar el text de Liechtenstein
perquè va molt més enllà d’aquest tres punts que
vostè menciona i la veritat que dóna molta més
seguretat a tothom, dóna molta més seguretat
jurídica i fa molt més fàcil la feina de les persones
que han de tractar aquests diferents dossiers i
sobretot el que permet és una base objectiva per la
seva resolució la qual cosa és sempre d’agrair per les
persones que han dipositat la seva confiança en el
sistema financer andorrà.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Passem a l’apartat de les repreguntes.
Sr. Nomen teniu la paraula.
El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
Sí, és obvi que un reglament mai va més enllà de la
llei per definició sinó el que fa és desplegar-la i el que
sí és absolutament legítim és que tot allò que no
concreti l’acord ho pot concretar el reglament i això
no suposa pas en cap cas un cas de conflicte, aquí és
on està l’habilitat del reglament de Liechtenstein –a
ningú li pot passar pel cap que Liechtenstein hagi fet
un reglament contrari als tractats que ha signat- i per
tant això és obvi, no és que nosaltres siguem.... que
els de Liechtenstein siguin uns il·legals i nosaltres
passem a ser legals sinó que això està fora del tot el
que és acceptable un comentari d’aquest tipus sinó el
que passa és que ells tracten els casos amb el rigor
necessari.
La pregunta és molt senzilla. Jo li he preguntat, en
quina data estarà a punt aquest reglament? I de
moment no he sentit la resposta. Ens pot, si us plau,
confirmar en quina data estarà a punt aquest
reglament?
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. Nomen.

Gràcies Sr. Nomen.

Per la dúplica Sr. ministre, teniu la paraula.

Sr. ministre, teniu la paraula.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sr. síndic.
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El Sr. Pere López:

El Sr. cap de Govern:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

En principi, la previsió del Govern és que aquest
reglament estigui aprovat durant el mes de gener –li
recordo que li he dit anteriorment- i que només
Àustria i Mònaco serien possibles demandants amb
matèria fiscal i que per tant nosaltres entenem que
aquestes demandes que vostè diu que arribaran,
potser no, potser no arribaran a principis de gener
del 2011. Jo potser m’inclinaria més aviat per
aquesta opció però, en tot cas, seran els fets que ens
ho indicaran. Durant el mes de gener si no sorgeix
cap dificultat addicional a finalitzar aquests
reglament el Govern aprovarà aquest reglament
d’aplicació.

Gràcies Sr. ministre.

Les negociacions es troben en un moment en el qual
s’ha de decidir si és vol mantenir i reforçar la relació
amb la Unió Europea o bé, si pel contrari es vol fer
un pas enrere i renunciar a l’establiment d’aquest
acord monetari. L’objectiu que es planteja el Govern
en aquesta negociació és no deixar tancar la porta al
reforçament de la relació amb la Unió Europea i
avançar positivament cap a un millor embrancament
de l’economia andorrana amb el mercat interior
europeu. Atesa la importància cabdal de la qüestió el
Consell de Ministres el dia primer de desembre va
acordar formular al síndic general d’acord amb
l’article 136 del Reglament del Consell General la
petició de compareixença del cap de Govern per
tenir una sessió informativa davant del Ple del
Consell General amb la finalitat d’informar de la
situació, donar les precisions que se li demanin i
recollir l’opinió dels grups parlamentaris

Passem a la pregunta sisena.

Gràcies Sr. síndic.

6. Pregunta amb resposta oral del
Govern formulada pel M. I. Sr. Eusebi
Nomen Calvet, president del Grup
Parlamentari Andorra pel Canvi, per
escrit de data 25 de novembre del 2010,
relativa a l’estat en que es troben
els objectius de les negociacions
d’Andorra per l’acord monetari amb la
Unió Europea, fou registrada amb el
número 1297, i s’ha publicat en el
Butlletí número 74/2010, del 29 de
novembre.

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. cap de Govern.
Per la rèplica Sr. Nomen, teniu la paraula.
El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
El 15 de juliol del 2003, Andorra va sol·licitar un
acord monetari amb la comunitat Europea com tots
sabem. Si llegim la decisió del Consell de la Unió
Europea de l’11 de maig del 2004 constatem que el
Consell de la Unió fixa la seva posició a adoptar en
relació a un acord amb el Principat d’Andorra i en
l’article 6 d’aquesta decisió s’estableix que Andorra
s’ha de comprometre ha aplicar tota la normativa
bancària i financera. Això ja es sap, doncs, des del
2004. Per tant, més que un acord monetari des del
seu inici, -ve des del seu inici i d’això no en té cap
responsabilitat l’actual Govern- es tracta d’un ampli
acord amb el Comitè Econòmic i Financer de la
Unió, és a dir, que mai s’ha tractat d’un acord
numismàtic ni un acord monetari sempre ha sigut un
ampli acord amb el Comitè Econòmic i Financer. El
15 de juny del 2010, el cap de Govern amb el
ministre d’Exteriors va comparèixer davant de la
Comissió Legislativa de Política Exterior i va exposar
la complexitat d’aquest acord. Textualment,
textualment com a conclusió de la seva exposició
inicial el cap de Govern va afirmar: “El més
convenient és congelar les negociacions de l’acord
monetari amb la Unió Europea”. Seguidament el cap
de Govern es va comprometre davant de la comissió,

Exposa la pregunta el Sr. Eusebi Nomen Calvet.
El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
Pot Govern confirmar en quin estat es troben les
negociacions d’Andorra per l’acord monetari amb la
Unió Europea i quin objectiu es planteja Govern en
aquestes negociacions?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
Respon pel Govern el cap de Govern, teniu la
paraula.
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és a dir, davant del Consell General ha congelar les
negociacions de l’acord monetari i a fer-ho de
manera que no condiciones cap negociació futura
amb la Unió Europea i així ho recull l’acta 2/10 de la
Comissió Legislativa de Política Exterior. No sabem
si el cap de Govern ha complert o no ha complert
amb el seu compromís de congelar les negociacions
de la Unió Europea. Tot indica que altra vegada el
cap de Govern no ha complert amb la seva paraula i
ha seguit les negociacions, ha prosseguit amb les
negociacions tot i el seu compromís de congelar-les i
està posant a Andorra en una posició tan delicada
que avui ens assabentem per mitjà de la premsa
perquè no s’ha rebut cap comunicació als grups
parlamentaris fins a la data d’avui i avui tampoc no
se n’ha rebut cap que l’obliguen a manar la seva
compareixença davant del Consell General, fet que
no és pas ordinari sinó que tan sols es demana en
casos d’una importància o d’una transcendència que
així ho faci necessari.

Diari Oficial del Consell General

Consell General el que es va fer d’aquesta qüestióbé, no és en el marc d’una dúplica que em sembla
que el Govern tindria el temps “suficient” per poder
exposar la situació i per poder així rebatre part de les
afirmacions gratuïtes que he sentit en la intervenció
a la qual estic duplicant i per tant jo em remeto a
que en el moment que la Sindicatura i la Junta de
Presidents decideixin o no, si la petició de sessió
informativa que formula el Govern és admissible i es
fixi una data, portar tota la informació i a donar
totes les explicacions inclòs l’evident canvi de
situació entre la compareixença del ministre
d’Exteriors i de jo mateix davant de la Comissió de
Política Exterior i la situació actual a partir de les
actuacions, no del Govern sinó de la Comissió
Europea i que insisteixo Sr. síndic, amb tot el
respecte per la sessió de control, em sembla que la
importància de la qüestió mereix i per això ho ha
demanat el Consell de Ministres al síndic que això es
tracti en una sessió informativa amb el temps
suficient que la substantació d’una pregunta em
sembla a mi que no permetria tractar.

Aquest grup parlamentari vol deixar molt clar, vol
deixar molt clara la seva posició. Si Govern agafa
qualsevol compromís davant de la Unió Europea
d’acceptar el cabal comunitari bancari i financer com de fet quedava recollit en aquesta decisió en el
seu article 6- per tant, si Govern agafa el compromís
davant de la Unió Europea d’acceptar el cabal
comunitari bancari i financer aquest grup
parlamentari votarà en contra de la ratificació de
l’acord quan arribi a aquest Ple segons el que es
disposa en l’article 64.2 de la Constitució. No
deixarem que faci una cessió de sobirania tan
important ni que posi en risc el 18% del PIB del país
ni una proporció similar dels llocs de treball d’aquest
país i menys per la via dels fets consumats a la que
malauradament ja ens té massa acostumats i que no
li tornarem a permetre.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Passem a l’apartat de les repreguntes.
Sí, Sr. Nomen teniu la paraula.
El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
Escolto –com ja estic acostumat- acusacions
d’alarmisme, de sonsònies, afirmacions gratuïtes però
jo el que faig és llegir l’acta de la Comissió
Legislativa de Política Exterior del dia 15 de juny del
2010 que no és ni alarmista ni “sonsònica” ni
gratuïta i aquí és diu: “el cap de Govern informa que
el Govern a l’espera d’allò que el Consell General
digui creu que el més convenient és congelar les
negociacions amb l’acord monetari amb la Unió
Europea” i finalment conclou que “ el cap de Govern
respon que el Govern esperava la reunió d’avui de la
Comissió Legislativa de Política Exterior per poder
informar de la decisió andorrana i seguint la proposta
del Sr. Eusebi Nomen es farà de manera que no es
condicioni cap negociació futura amb la Unió
Europea”.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
Per la dúplica Sr. cap de Govern, teniu la paraula.
El Sr. cap de Govern:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, tot indica que el conseller que ha formulat la
pregunta doncs segueix amb la línea coneguda de
generar alarmisme dins i fora de les nostres fronteres
en relació a l’activitat bancària i financera, ja és una
sonsònia que vam durant, precisament, la negociació
dels acords d’intercanvi d’informació i ja vam veure
on va acabar tot l’alarmisme -sortosament i per la
bona gestió, gràcies al suport de la majoria del

Per tant, la meva repregunta és clara. Pot, si us plau
Govern comprometre’s o no pot comprometre’s que
complirà el seu compromís davant de la Comissió
d’Exteriors de congelar les negociacions i que fins
que no comparegui davant d’aquesta Sala no prengui
cap compromís davant de la Unió Europea en relació
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Sr. cap de Govern teniu la paraula.

a aquesta matèria? I sobretot, que no signi que sí que
està d’acord a fer un acord monetari que comporti la
incorporació al sistema.... al marc legislatiu andorrà
de tota la legislació bancària i financera comunitària?

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

Gràcies Sr. síndic.

Jo el que estic dient, el que he dit i el que repeteixo
és que donaré totes les explicacions al Consell
General, entre altres coses de quina ha estat
l’evolució de la situació des del mes moment de la
compareixença –com ja he dit i m’estic repetint- a la
comissió d’Exteriors fins al dia que el Consell de
Ministres va acordar demanar aquesta sessió
informativa.
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
Sr. cap de Govern teniu la paraula.
El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.
El Govern al que es compromet és a dues coses: la
primera, ha complir fidelment la Constitució i ha
dirigir, tal i com la Constitució li encomana la
política internacional d’Andorra sobre la base d’un
criteri de seny i responsabilitat i en segon lloc, es
compromet ha comparèixer quan sigui convocat –
convocada aquesta sessió informativa, si finalment
ho és – i a donar tota la informació que pugui
requerir el grup parlamentari que ha formulat
aquesta pregunta i ara la repregunta que contesto i
als altres dos grups dos grups parlamentaris com és
l’obligació del Govern i la seva responsabilitat de ferho.
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Sí, Sr. Serra teniu la paraula.
El Sr. Jaume Serra:
Gràcies Sr. síndic.
Com el cap de Govern segurament sabrà, però em
permetré recordar-li, l’article 58 del Reglament del
Consell estableix que “llevat d’un acord en sentit
contrari de la Sindicatura, no es podrà començar cap
deliberació o debat sobre una determinada qüestió si
amb una antelació mínima de cinc dies no ha estat
distribuïda a cada Conseller General la
documentació relativa a la qüestió objecte de la
deliberació o debat. “
Vist que pot.... que podria haver-hi un acord en
sentit contrari a la Sindicatura i que aquesta
documentació no es lliurés, la meva pregunta és al
cap de Govern. Té el cap de Govern la intenció
d’enviar alguna documentació?
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
De totes formes em permeto informar que
efectivament a entrat una demanda en aquest sentit
que estarà estudiada per la Junta de Presidents del
dimarts vinent.
Sr. Nomen teniu la paraula.
El Sr. Eusebi Nomen:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

De totes formes és una sessió informativa justament
per això però si el cap de Govern vol donar una
resposta? ...ehm?!
La sessió.... la Junta de Presidents de dimarts pròxim
el en tot cas el que ha de decidir és si accepta de tirar
endavant la demanda de Govern d’una sessió
informativa.

Li agraeixo l’aclariment conforme, doncs, des del
Consell General s’està treballant amb la màxima
diligència per donar, doncs,.... per rebre aquesta
proposta de compareixença que de ben segur es farà
el més ràpid possible. Però, de la seva resposta he
d’entendre que vostè ens està dient que incomplirà
el seu compromís davant de la Comissió Legislativa
de Política Exterior i que allà on vostè va dir que
congelaria ara passa a establir l’acord? És això el que
ens està dient?
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Jaume Serra:
Sí, perdoni Sr. síndic, no.... la meva pregunta no va
per aquí. La meva pregunta va dirigida al cap de
Govern perquè és el cap de Govern qui demana la
compareixença i el reglament –i crec que l’he llegit-

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
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diu que no es pot iniciar cap debat si els consellers
no reben informació.

Gràcies Sr. síndic.

La meva pregunta va dirigida al cap de Govern perquè pot ser que ho consideri que no sigui així,
eh?!-, la meva pregunta és: considera el cap de
Govern que ens ha d’enviar una documentació i si
ens l’enviarà?

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. cap de Govern:

Diari Oficial del Consell General

Gràcies Sr. Baró.
Sr. cap de Govern teniu la paraula.

Sí, Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

No, efectivament Sr. Baró hi hagut aquest canvi ho
he dit, potser no tan explícitament com ho dic ara i
precisament per això la posició que s’havia analitzat i
avaluat en la Comissió de Política Exterior queda
substancialment modificada, no des d’Andorra sinó
des de Brussel·les i per tant aquest canvi motiva
aquesta necessitat d’informació i aquest canvi estava
a la base de la pregunta que jo havia preparat i he
exposat aquí a la resposta a la pregunta que havia
formulat el conseller que ha iniciat el torn exposantla aquí oralment.

Havia entès perfectament la pregunta, i no m’anava
dirigida, senzillament m’he limitat a precisar una
sèrie d’elements.
Sr. cap de Govern teniu la paraula.
El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.
A partir del moment que el Govern tingui
confirmació que es convoca aquesta sessió
informativa acabarem de preparar l’exposició que el
cap de Govern entén que ha de fer i aquesta
exposició normalment haurà d’anar acompanyada de
determinada documentació que intentarem trametre
abans de la celebració de la sessió. Entenc que és el
que em preguntava el Sr. conseller.

Dit altrament, la situació és tal que pot arribar a
condicionar les relacions més enllà de l’acord
monetari amb la Unió Europea i és per això que he
dit aquí i ara repeteixo què és una situació prou
important, al entendre del Consell de Ministres, com
perquè es pugui venir a exposar amplament, es pugui
escoltar les demandes de precisions que es puguin
fer, es puguin respondre o s’intentin respondre, en
tot cas i a més a més, es pugui recollir l’opinió del
grups parlamentaris, però tot això, efectivament, -i
acabo la resposta- ve motivat perquè és l’altra part
contractant, per dir-ho així, que ha modificat la
seva posició en relació a com estava la situació el
mes de juny del 2010.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Alguna altra repregunta?
Sí, Sr. Baró.
El Sr. Ladislau Baró:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
Bé, en relació al referit canvi de posicionament del
Govern -que el Sr. Nomen ha expressat en relació a
la compareixença feta pel propi cap de Govern i pel
ministre d’Afers Exteriors al proppassat juny- doncs,
en relació a aquest canvi d’opinió en relació al
posicionament del Govern d’Andorra pel que fa a la
negociació de l’acord monetari, doncs, de fet el cap
de Govern ja ho ha insinuat però voldria demanar-li
explícitament si, per part de la Comissió Europea,
per part d’Europa hi ha hagut un canvi substancial –
i insisteixo bé en
mot, substancial del
posicionament- que aconselli aquest canvi de
posicionament per part del Govern d’Andorra?

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Sí, Sr. Nomen teniu la paraula.
El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
Jo he consultat totes les publicacions disponibles de
la Unió Europea i jo no he vist cap canvi de posició.
Un canvi de posició només pot venir marcat per una
ordre ben clara.... a veure la Unió Europea no
funciona com un grup d’amics això com funciona és
que hi ha una decisió del Consell que marca i diu:
“relatiu a la posició a d’adoptar la comunitat amb un
acord amb relacions comunitàries amb el Principat
d’Andorra” i això no s’ha modificat. Per tant, el fet
que vostè tingui un interlocutor negociador que sigui

I per acabar, m’agradaria afegir que espero i suposo
que tindrem ocasió de parlar-ne, doncs, en el decurs
de la compareixença sol·licitada doncs que aquest
canvi substancial s’hagi produït.
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més o menys agressiu o més o menys executiu no ens
vingui ara just quan vostè diu que ha de dissoldre
aquest Consell i hem d’anar a eleccions i tal, amb
que ara s’acaba el món perquè es suspendran totes
les negociacions.... . Ja tenim una situació de crisi
molt similar a l’anterior d’uns fets dramàtics que ens
obligaran a fer sèrie de coses. Ens pot confirmar, si us
plau, Sr. cap de Govern, quin és el document de la
Unió Europea en el qual hi ha aquest canvi de
posicionament de la Unió Europea al que ha fet
referència?
Gràcies Sr. síndic.

seus efectes i quin objectiu es planteja Govern amb
aquestes negociacions?
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Les negociacions d’Andorra, concretament del
Institut Andorrà de Finances amb el “Banco de
España” s’estan duent a terme amb la voluntat
d’establir ben aviat un conveni, més concretament,
un protocol de col·laboració per facilitar-se ambdues
entitats -en la mesura de les seves possibilitatsl’acompliment de les seves respectives funcions
supervisores. Per això, el protocol preveu
l’intercanvi de pròpia iniciativa o a la demanda de
l’informació disponible que sigui significativa tan pels
processos
d’autorització
d’un
establiment
transfronterer d’una entitat de crèdit com per la
supervisió contínua de les entitats de crèdit i els seus
grups actuant com a supervisor d’origen o d’acollida
tan en moments de normalitat com en situacions de
crisi. L’objectiu que tenim és, òbviament, que es
puguin concloure les negociacions positivament i en
un marc adequat de col·laboració perquè tan l’INAF
com el Govern consideren que és del màxim interès
per Andorra i pel seu sistema financer arribar a una
entesa amb l’autoritat supervisora espanyola.
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
Respon pel Govern el cap de Govern, teniu la
paraula.
El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. Nomen.
Sr. cap de Govern teniu la paraula.
El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.
Únicament, per dir que confirmaré tot el que se’m
demani durant la sessió informativa perquè tal i com
he exposat en la contesta em sembla que és lloc on
per responsabilitat ho he de fer.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Alguna altra repregunta?
Passem, doncs, a la pregunta número 7.

7. Pregunta amb resposta oral del
Govern formulada pel M. I. Sr. Eusebi
Nomen Calvet, president del Grup
Parlamentari Andorra pel Canvi, per
escrit de data 25 de novembre del 2010,
relativa a l'estat en què es troben les
negociacions d'Andorra amb el Banc
d'Espanya en relació a la supervisió
bancària en base consolidada, fou
registrada amb el número 1297, i s’ha
publicat en el Butlletí número 74/2010,
del 29 de novembre.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Per la rèplica Sr. Nomen, teniu la paraula.
El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
Doncs, les negociacions potser es fan entre l’INAF i
el “Banco de España” però tal i com ens ha
manifestat el cap de Govern en la primera pregunta,
doncs, el dilluns passat estava el cap de Govern
també ocupant-se d’aquesta qüestió amb la ministra
d’Economia. Per tant, hi ha aquests dos nivells de
negociació i la definició és el clàssic acord de
supervisió bancària en base consolidada.

Exposa la pregunta el Sr. Eusebi Nomen Calvet.
El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
Pot Govern confirmar en quin estat es troben les
negociacions d’Andorra amb el banc d’Espanya en
relació amb el que s’anomena supervisió bancària en
base consolidada? El perquè d’aquesta situació, els

Recordo les manifestacions de Govern durant el Ple
del 15 de maig quan es van tractar les reserves
d’esmena que Andorra pel Canvi va presentar al
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El Sr. cap de Govern:

Projecte de Llei de règim jurídic de les entitats
bancàries i de règim d’administració bàsic de les
entitats del sistema financer i destacaré dues
manifestacions del ministre d’Economia i Finances
en aquest Ple: la primera és la que el ministre deia
“...tots som conscients que hi ha processos
importants en l’àmbit empresarial que estan esperant
l’aprovació d’aquest projecte de llei”. Efectivament,
sense una acord de supervisió en base consolidada
difícilment un banc andorrà podrà adquirir un banc
espanyol. La segona manifestació del ministre és que
“.... el que ha de permetre aquesta llei –i es referia a
la llei que s’estava votant aquell dia- és que l’INAF
pugui concloure de manera satisfactòria, entre
d’altres, amb el Banc d’Espanya els convenis de
col·laboració, i per tant, em sembla que dóna les
garanties suficients i per l’altra si aquesta llei
prospera es podran –i aquí és taxatiu- es podran
concloure de manera satisfactòria aquests convenis
de col·laboració” i això és del 13 de maig del 2010....
13 de maig del 2010.... han passat força mesos, eh?!

Gràcies Sr. síndic.
En primer lloc no era el dilluns passat que el cap de
Govern era a Madrid, en tots cas era el dimarts 23 de
novembre, que era l’altra setmana.
Bé, la negociació està en curs, les negociacions de
matèries tan delicades com aquesta requereixen una
cosa que se’n diu discreció i una altra que també és
molt important i se’n diu responsabilitat, una cosa i
l’altra aconsellen de no plantejar les negociacions en
Seu parlamentaria mentre tan l’Institut de Finances i
el “Banco de España” estan parlant d’aquesta
qüestió.
Per tant, les nostres conclusions -ens diu que cascú
pot treure les seves- les nostres conclusions són les
que s’ha de seguir treballant des de la discreció i la
responsabilitat, que no s’ha de voler esverar una
vegada més ni el sector financer ni s’ha de voler –ni
que sigui indirectament- forçar la màquina d’unes
converses.... s’ha parlat del mes de març. El Govern
d’Espanya va trametre a l’INAF finals de juny la
documentació, l’INAF la va estar estudiant durant
l’estiu i es va començar, efectivament, -efectivament
vull dir de manera concreta i precisa- les
negociacions a partir del passat mes d’octubre i en
això estem. I és normal que el Govern estigui
interessat en aquesta qüestió perquè és una qüestió
d’Estat en la qual ens hi van no solament la solidesa
-que sempre hem defensat i continuem defensantdel nostre sector financer sinó també les relacions
amb el nostre veí que les tenim situades al nivell de
principi de política internacional al preàmbul de la
Constitució.
Aquesta és la situació i per tant, doncs, el Consell,
els grups parlamentaris, els consellers tenen tot el
dret i fins i tot el mandat constitucional d’impulsar i
controlar l’acció de Govern i el Govern no ho
discutirà però el Govern també ha de dir que
respectant l’article 50 de la Constitució que parla del
control de l’acció de Govern també ha d’assumir el
Govern l’article 72.2 de la Constitució que li dóna la
responsabilitat de determinades negociacions les
quals no es poden fer quan s’estan fent les
negociacions –una altra cosa és que es doni compte
del resultat i se n’assumeixi la responsabilitats
polítiques que s’escaiguin- no es poden fer per la via
de compareixences públiques perquè llavors no
serien negociacions serien una altra cosa que
escaparien del seny i de la responsabilitat.
Moltes gràcies Sr. síndic.

La llei va ser acceptada però els acords de supervisió
bancària, però dels acords de supervisió amb Espanya
de moment no hem vist res de res.
Govern va donar per fet que amb aquesta llei es
podrien signar convenis de col·laboració, acords de
supervisió bancària amb base consolidada i s’obriria
la possibilitat que els bancs andorrans poguessin
invertir a Espanya, Fa mesos que la premsa parla
d’un banc andorrà que vol adquirir un banc espanyol
i l’acord entre l’INAF i el Banc d’Espanya no surt,
però quan sembla que la legislatura està a punt
d’acabar-se des de les manifestacions que ens arriben
del món socialdemòcrata, el cap de Govern viatja
sol i urgentment a Madrid per interessar-se per
l’acord de supervisió bancària en base consolidada.
Que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, en
tot cas, el resultat final en el dia d’avui és que els
bancs andorrans segueixen sense poder invertir a
Espanya. Atesa la importància d’aquesta qüestió
demanarem la compareixença del cap de Govern per
informar sobre aquestes negociacions, el contingut
concret de les seves converses amb la ministra
d’Economia espanyola i esperem que allí es pugui
aclarir tot perquè suposo que avui tampoc podrà
contestar aquesta pregunta amb el detall necessari
com ha estat fent fins ara.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.

El Sr. síndic general:

Per la dúplica Sr. cap de Govern, teniu la paraula.

Gràcies Sr. cap de Govern.
Passem a l’apartat de les repreguntes.
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Alguna repregunta?

El Sr. síndic general:

Passem, doncs, a la pregunta número 8.

Gràcies Sr. ministre.
Per la rèplica Sr. Nomen teniu la paraula.

8. Pregunta amb resposta oral del
Govern formulada pel M. I. Sr. Eusebi
Nomen Calvet, president del Grup
Parlamentari Andorra pel Canvi, per
escrit de data 25 de novembre del 2010,
relativa a si Govern ha rebut alguna
sol·licitud per a la creació d'alguna nova
entitat financera, fou registrada amb el
número 1297, i s’ha publicat en el
Butlletí número 74/2010, del 29 de
novembre.

El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
Per tant, un territori considerat, doncs, com a plaça
a rebre un especial tracte per la seva possible
important estratègia en el món financer, tal i com
se’ns ha vingut comunicant repetidament per
diferents responsables polítics del món ens trobem en
una situació que des de que s’han obert les portes hi
hagut una sol·licitud i d’un assessor financer que és
el nivell més senzill d’entitat operativa del sistema
andorrà –si em permet classificar-ho així.
Davant d’aquesta dada, ineludiblement, des
d’Andorra pel Canvi ens hem de preguntar....Què
està passant aquí? On està aquest allau d’empreses
financeres que havien de venir a Andorra? De ben
segur que la inseguretat política no ajuda a prendre
decisions empresarials per venir aquí. D’això no n’hi
ha pas dubte. De ben segur que la inseguretat fiscal
no ajuda a prendre decisions empresarials. De ben
segur que l’invent d’un IVA bancari dispara les
alarmes de qualsevol inversor. De ben segur que l’
inexistència dels acords de supervisió bancària no
ajuda. De ben segur que la manca de reglamentació
o de la creació d’un equip especialitzat en la gestió
dels intercanvis de dades tampoc ajuda. Davant
d’aquesta realitat hem de preguntar si Govern
segueix convençut de seguir amb el seu model bàsic
de fer tan sols un Govern de partit, de rebutjar totes
les ofertes de governs de coalició o governs d’unitat
que se li han fet i recordi el que va passar el juny de
l’any 2009 quan el Partit Socialdemòcrata de forma
pública va rebutjar l’oferta de Govern de coalició que
formalment va fer Andorra pel Canvi per donar
estabilitat política al llarg de tota aquesta legislaturai recordi totes les propostes de Govern d’unitat que
se’ls hi ofert i que vostès han rebutjat.
Segueixin convençuts que aquest és el model que
Andorra necessita? Hem de preguntar si Govern.... i
també li hem de preguntar a qui li dóna suport
legislatiu, en aquest cas, el Grup Reformista. Estan
convençuts del model fiscal que volen posar a
Andorra? Hem de preguntar si Govern i a qui els hi
donen suport legislatiu, és a dir el Grup Reformista,
estan convençuts de l’IVA bancari, aquest invent
andorrà, hem de preguntar si Govern està convençut
de com s’estan portant les negociacions de supervisió
bancària en base consolidada, -que clar, no fos cas
que expliqués alguna cosa- i hem de preguntar si
Govern està convençut de com gestionarà
l’intercanvi de dades que li asseguro que preocupen a

Exposa la pregunta el Sr. Eusebi Nomen Calvet.
El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
Pot Govern confirmar si ha rebut alguna sol·licitud
per la creació d’alguna nova entitat financera de
qualsevol tipus des de la creació del nou marc legal
per les entitats operatives del sistema financer
andorrà? I en cas afirmatiu, en quin estadi es troba
cada expedient?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
Respon pel govern el Sr. Pere López, teniu la
paraula.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sr. síndic.
Des de l’aprovació de la Llei 35/2010, del 3 de juny
de règim d’autorització de noves entitats operatives
del sistema financer andorrà, l’INAF, tal com surt al
“BOPA” per edicte del 22 de novembre del 2010, ha
autoritzat una nova entitat financera d’inversió sota
la tipologia d’assessor financer. No tenim
coneixement per part del Govern -i vull recordar que
la llei que tan vostè com jo fèiem referència, les
sol·licituds s’han d’adreçar a l’INAF-, tanmateix el
Govern s’ha posat en contacte amb l’INAF i no
tenim coneixement a data d’avui de l’existència de
cap altra sol·licitud de creació d’una nova entitat del
sistema financer andorrà.
Gràcies Sr. síndic.
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més d’un. I ens ho preguntem perquè són aquestes
qüestions les que fan que la realitat sigui que desprès
d’obrir les portes a la inversió al sistema financer
andorrà tan sols hagi vingut un sol assessor financer,
un, no li he de dir els milions d’assessors financers
que hi ha a places com a Liechtenstein, a
Luxemburg, Suïssa, Mònaco, aquests –anava dir zero
però direm un 1- en inversors financers és el
termòmetre més eficient més objectiu, més empíric
per mesurar el nivell de la política financera i fiscal
del Govern i dels seus socis legislatius en matèria
fiscal, és a dir, els amics del Grup Reformista.
Gràcies Sr. síndic.

Diari Oficial del Consell General

Andorra –vostè ho ha dit perfectament- la
inseguretat jurídica i la inseguretat fiscal és evident
que cap reforma en el nostre país i s’han fet
importants reformes, importantíssimes reformes en el
sistema financer no quedarà conclosa fins que es
produeixi la reforma fiscal, són molt importants els
convenis de supervisió en base consolidada però
encara ho són més en termes empresarials els
convenis per vetar la doble imposició. Per tant, en
tot això el Govern i està treballant, el marc fiscal es
troba a tràmit parlamentari, les reformes en l’àmbit
financer s’han produït –insisteixo- en la línia de
permetre, de facilitar a les entitats andorranes la seva
internalització en cap cas es va plantejar l’obertura
com l’arribada imminent de bancs estrangers, per
tant, no entenc quin és el seu plantejament però
podem recuperar perfectament el debat de
sessions.... el diari de sessions d’aquell dia per
recordar com s’enfocava tant des del Govern i -crec
recordar però no m’agradaria per boca d’altres- que
els grups parlamentaris l’aprovació d’aquest projecte
de llei, per tant és obvi quina és la situació i quines
són les necessitats perquè en un futur vinguin o
puguin establir-se a Andorra entitats financeres de
l’exterior i per això cal tot això que li he esmentat i
la reforma fiscal a la qual vostè no sé si està disposat
a donar-hi suport és un element absolutament
essencial.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
Per la dúplica Sr. Pere López, teniu la paraula.
El Sr. Pere López:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, no són bona per això Sr. Nomen la seva
dissertació passant pel Govern d’unitat i pel Govern
de concentració, en tot cas, intentaré contestar el
que em sembla quer li he de contestar, tot i que
vostè ja ho ha dit en relació a perquè o perquè el
Govern entén que no es creen noves entitats del
sistema operatiu financer a Andorra. En primer lloc
no ha vingut ningú ja que la persona que s’ha
instal·lat és andorrà de passaport, un resident
andorrà que ha creat una entitat financera i per tant
no ha vingut pas ningú de fora ha instal·lar-se tal i
com afirmava vostè. Però vostè ha donat les claus,
recordo perfectament el dia que vam aprovar la llei
d’obertura del sector bancari que vam dir que era
una llei històrica perquè representava en per primer
lloc l’obertura per primer cop del cent per cent del
capital estranger d’un sector estratègic de l’economia
andorrana, recordo perfectament que vam dir que la
prioritat era que les entitats andorranes poguessin
sortir a l’exterior perquè aquesta és una demanda de
reciprocitat per part del Banc d’Espanya i hi ha dues
condicions que són necessàries perquè les entitats
andorranes puguin sortir a l’exterior: una és
concloure –i n’acaba de parlar el cap de Govern- els
acords de supervisió en base consolidada i l’altra és la
qüestió de la reciprocitat.
Queda ara ben clar, i en tot cas al nostre entendre,
que els grups parlamentaris que van donar suport a
aquella iniciativa tenien ben clar que aquella llei era
permetre la sortida.... la internalització de les entitats
financeres del sistema operatiu andorrà cap a
l’exterior.
Tanmateix, pel que fa a la inversió estrangera a la
possibilitat que un banc estranger s’implanti a

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Passem a l’apartat de les repreguntes.
Sr. Nomen teniu la paraula
El Sr. Eusebi Nomen:
Bé, estic francament encuriosit de la resposta del
ministre, no?
Diu que no ha vingut ningú de fora i que aquest
assessor és un assessor andorrà, un ciutadà andorrà,
una persona que viu aquí a Andorra i té els drets
econòmics que ha establert un negoci d’assessor
financer, per tant hi ha una nova persona que entra
dins de l’estructura de les empreses financeres del
país. Bé, i la culpa d’això la tenen els convenis de
doble imposició, cosa que no té res a veure amb
invertir a Andorra però és igual són coses
anecdòtiques. Jo li pregunto una cosa: és veritat o no
és veritat que desprès de tota l’obertura del sector
financer només n’ha vingut un? I és un assessor
financer del país i vostè no creu que això li està dient
alguna cosa? no creu que aquest Govern em sembla
que té un problema de credibilitat i que la gent no
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vol invertir amb aquestes condicions i amb aquesta
amanida variada que han fet de les lleis fiscals, amb
aquest IVA bancari que no hi ha qui l’entengui?
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país, vostè és simplement el Govern i amb el Govern
no hi crec.
Jo l’hi he fet una pregunta molt concreta que crec
què és transcendent. Vostè m’ha dit que jo genero
dubtes, jo no és que generi dubtes, jo tinc dubtes i els
expresso i no sóc l’únic que té dubtes perquè tan sols
hi ha hagut una nova inversió en totes les diferents
possibilitats d’institucions financeres del país, un de
sol.
Li he preguntat, vostè no creu que aquesta realitat
empírica que això és sortir i que el mercat et digui:
no crec en res del que estàs fent, i només hi ha hagut
una persona que ha creat una empresa. No els porta
a fer una reflexió profunda de tot això que estan fent
i d’acceptar que estan anant pel camí equivocat? No
tenen ni el dubte?

Jo estic a la comissió de Finances! jo estic veient la
qualitat d’aquest text! Jo no inverteixo aquí ni que....
però és que m’ho està posant cada vegada més difícil
de que prengui una decisió empresarial aquí a
Andorra. És cert o no és cert això?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
Sr. Pere López teniu la paraula.
El Sr. Pere López:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
Miri, Sr. Nomen, potser el problema és que vostè no
creu en aquest país. El Govern sí que hi creu, creiem
en la reforma tributària que estem engegant o que el
Govern va posar a tràmit parlamentari estem
convençuts -vostè diu que el treball és molt dolent
des de la Comissió Legislativa de Finances- en tot
cas, els membres de la comissió si ho creuen oportú
ja intervindran però jo estic convençut absolutament
del contrari. Jo estic convençut que els textos seran
uns grans textos que marcaran un punt històric en el
futur econòmic i financer del nostre país i segur que
el treball de la comissió ens portarà a uns textos molt
bons, uns textos que permetran definir un nou marc
financer i econòmic del nostre país. Vostè no creu en
el nostre país vostè només vol crear alarmisme en el
tema financer, en els temes d’acords amb la Unió
Europea, amb temes bancaris i ve dia rere dia a les
sessions de Consell a crear dubtes a generar dubtes
sobre les lletres del tresor, a generar dubtes sobre els
diferents àmbits i li sap greu que les coses avancin en
el bon sentit i que el país progressi. Miri, ho sento,
vostè no creu en el país nosaltres sí que hi creiem

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
Sr. ministre teniu la paraula.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sr. síndic.
Doncs miri, no, no tenim el dubte. Ja li he dit
anteriorment que nosaltres quan vam proposar que
aquesta llei s’aprovés per part del Consell General
era clarament amb la vocació de permetre la
internalització de les entitats andorranes i que només
amb un segon escenari, un escenari que vindrà
desprès de la modificació del marc jurídic i del marc
fiscal enteníem possible l’arribada de noves entitats
financeres al nostre país i per tant no tenim cap
mena de dubte. Estem seguint la línia que havíem
marcat la prioritat amb l’ampliació d’aquesta llei era
permetre que els bancs andorrans puguin sortir a
l’exterior, el Govern està treballant en aquesta línia,
l’Institut Andorrà de Finances també està treballant
amb la negociació dels acords de la supervisió en
base consolidada i creguin que estem convençuts
que tan el Govern i en aquest cas també vull afegir el
Consell General, doncs, donaran el suport a aquesta
reforma tributària que és un element essencial
perquè aquesta arribada d’inversió estrangera en
l’àmbit financer però també en d’altres sectors
d’activitat, doncs, sigui possible.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Sr. Nomen teniu la paraula.
El Sr. Eusebi Nomen:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
Miri, si crec en aquest país que estic aquí, vostè no sé
si està als llocs on no hi creu, jo si que hi sóc. Dic
que no crec en Govern, no confongui -vostè no és el

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Es suspèn la sessió durant vint minuts.
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El Govern no disposava d’un estudi actuarial
complert referent als compromisos contrets amb el
personal adscrit a l’Administració General i a
l’Administració de Justícia per poder quantificar el
passiu al què fa referència la pregunta a data 31 de
desembre del 2009. Per tal de poder quantificar
aquest passiu -i anteriorment a la proposta d’acord
que es va prendre per part del Consell- el Govern va
encomanar un estudi actuarial a l’empresa “Aon
Hewitt” amb l’objecte de valorar els valors actuals
amb els compromisos que amb matèria de jubilació el
Govern té amb el personal en actiu dels diferents
cossos. D’acord amb l’informe presentat –informe
encara preliminar- per l’empresa abans esmentada i
sobre unes dades preliminars que recullen el 73% de
la plantilla, el valor actual estimat el 31 de desembre
del 2010 dels compromisos en matèria de jubilació
del Govern és de 180 milions euros, pràcticament
181 milions d’euros.

(Es reprèn la sessió a les 18.55h)
El Sr. síndic general:
Reprenem la sessió.
(El Sr. Joan Torres Puig ha deixat la sala.)
El Sr. síndic general:
Passem a la pregunta número 9.

9. Pregunta amb resposta oral del
Govern formulada pel M. I. Sr. Eusebi
Nomen Calvet, president del Grup
Parlamentari Andorra pel Canvi, per
escrit de data 25 de novembre del 2010,
relativa al total de provisions que el
Govern ha de tenir comptabilitzades a
31 de desembre del 2009 per al
complement
de
jubilació
dels
funcionaris i la previsió de passiu a data
31 de desembre del 2010, fou registrada
amb el número 1297, i s’ha publicat en
el Butlletí número 74/2010, del 29 de
novembre.

Si és fa una extra valoració dels resultats del cent per
cent de la plantilla i deixant al marge el cos especial
del qual encara no disposem de l’informe –en
disposarem d’aquí uns 15 dies aproximadament- el
valor actual dels compromisos contrets en matèria de
jubilació per part del Govern és a 31 de desembre del
2010 de 220 milions d’euros.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Exposa la pregunta el Sr. Eusebi Nomen Calvet.

Gràcies Sr. ministre.

El Sr. Eusebi Nomen:

Per la rèplica Sr. Nomen, teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Eusebi Nomen:

Atesa l’obligació de comptabilitzar les provisions que
tenen per objecte cobrir compromisos futurs de les
administracions en concepte dels diferents
complements de plans de pensions, podria Govern
confirmar quin és l’import total de les provisions que
Govern hauria de tenir comptabilitzades el 31 de
desembre del 2009, pel complement de jubilació dels
funcionaris i la previsió d’aquest passiu a la data del
31 de desembre del 2010?
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
Finalment es confirmen les dades del voltant dels
200 milions d’euros i malauradament es confirma la
dada que nosaltres havíem calculat i que havíem dit
repetidament i que se’ns havia titllat –com sempred’alarmistes, provocadors, “empastifadors”, etc., per
dia aquestes xifres. Finalment, s’ha confirmat aquest
càlcul que tan sols podem compartir i per tant
Govern té un passiu, té una obligació futura
comptabilitzada a dia d’avui d’aquests 220 milions
d’euros.

El Sr. síndic general:

Aquest és un fet objectiu i davant d’aquesta realitat,
quina solució planteja Govern? Que primer es baixin
les pensions de la branca vellesa o que es mantinguin
els complements dels funcionaris -perquè de
moment, no ha portat ni un euro per cobrir aquesta
obligació futura. Però, si fes això d’aquesta manera
tots els ciutadans rebrien menys pensions però els
funcionaris seguiren amb una pensió del 70% del resou, cosa que no tindria sentit. Que pensa fer, primer

Gràcies Sr. Nomen.
Respon pel Govern el Sr. Pere López, teniu la
paraula.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sr. síndic.
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en recordar-li- amb anterioritat que hi hagués la
proposta d’acord per part del Consell General -que
no vull dir que no la compartim, evidentment, la
compartim- vam encomanar aquest estudi actuarial
conscients de que aquesta era una informació
important. Recordo que el Govern va encomanar
una auditoria financera just al arribar al Govern i el
resultat de l’auditoria financera ja apuntava que
aquest resultat no formava part d’aquell deute i que
era una feina que teníem pendent. Ha estat una
feina complicada, ha estat una feina llarga perquè
s’ha demanat –i per això quan em referia en la
primera intervenció que només disposem de les
dades del 73% de la plantilla- s’ha demanat
individualment a cadascun del funcionaris, sí
voluntàriament volien, que portéssim els punts de la
Caixa Andorrana de la Seguretat Social per veure
quin és el complement de pensions que se li hauria
de complementar i per aquest motiu no disposem de
les dades referents al cent per cent de la plantilla, el
cent per cent dels funcionaris avui en nòmina però si
que podem fer una extrapolació com he fet en la
primera intervenció.
Per tant, no li puc compartir que el Govern no ha fet
res; el primer que ha fet el Govern és quantificar-ho,
encomanar aquest estudi actuarial que l’hem de
finalitzar que encara no està finalitzat plenament
però l’ordre de xifres, l’ordre de magnituds és aquest
al què m’he referit anteriorment; el segon que farà el
Govern per primer cop és amb el tancament de
comptes del 2010 registrar aquest passiu, per tant,
formarà part dels passius, dels compromisos del
Govern dins del balanç de tancament, res té a veure
amb el pressupost –vostè ho barreja amb el
pressupost. El pressupost són les pensions que es
paguen amb l’any, les pensions de l’any, en aquest
cas, en el projecte de pressupost del 2011 contempla
les pensions que s’han de pagar durant l’any 2012,
una altra qüestió són els compromisos que
l’administració any rere any ha anat adquirint de
pensions que haurà de pagar amb els anys successius
que són aquest 220 milions d’euros aproximadament.
Per tant, el Govern sí que afronta aquest problema,
l’ha quantificat, formarà part per primer cop dels
comptes que el Govern aprovi l’any 2010 i és
evidentment, una qüestió que preocupa al Govern,
amb la que estem treballant i amb la que ben aviat
també parlarem amb els sindicats de la Funció
Pública.

baixar els complements dels funcionaris i desprès les
pensions de vellesa? Què és baixi tot per igual? Posar
més impostos per també poder tapar aquest forat
d’aquests 220 milions? O simplement, no pensa fer
res i ja s’espavilaran els que vinguin darrera!
És clar, són xifres importantíssimes aquestes i a dia
d’avui jo no tinc constància que Govern hagi dedicat
ni un sol euro a crear un fons per cobrir aquestes
obligacions tal com marquen les normes
internacionals d’informació financera o les normes
internacionals d’informació de les entitats públiques.
Per tant, i tampoc he vist ni un sol euro de provisió
en el pressupost 2011, per tant això es deixa de
forma que a cada pressupost a veure si sobren una
mica de diners i van pagant les pensions, però no hi
ha el fons per fer front a aquestes pensions.
Per tant, Govern està creant un forat important – no
dic el Govern actual, eh!, això ja ve de lluny- la
institució del Govern està creant un fons.... un forat
important que no fa més que agreujar la situació de
deute ja sigui amb tot l’abast de l’expressió.
Celebro que s’hagi fet aquest estudi actuarial tal com
demanava la proposta d’acord que va entrar Andorra
pel Canvi. Malauradament, s’ha confirmat la dada de
220 milions d’euros de forat i davant d’això no veiem
que Govern faci res més que constatar aquesta dada
però no fa cap aprovisionament ni cap mesura que
permeti donar viabilitat al pagament d’aquestes
pensions en el futur.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
Per la dúplica Sr. ministre, teniu la paraula.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sr. síndic.
Es queixa, el Sr. Nomen, a vegades que el titllem
d’alarmista però és que ens dóna cada vegada
l’oportunitat de parlar-ne. Si us plau, no barregi les
pensions amb els compromisos de Govern amb els
funcionaris no té res a veure amb les pensions, amb
les persones que avui estiguin jubilades o amb les
persones que es puguin jubilar els propers anys, no té
absolutament res a veure.
El Govern de fa uns anys va establir per decret una
pensió del 70% per al total dels funcionaris i
efectivament, aquí sí que li dono la raó, doncs, no
s’havia fet, un primer lloc ni cap estudi actuarial de
que representaven aquests compromisos ni cap
comptabilització dels mateixos a dins del passiu, a
dins dels balanços del Govern ni cap provisió sobre
les mateixes. Nosaltres i abans -ho he dit i insisteixo

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Passem a l’apartat de les repreguntes.
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vellesa. Vostè ens hauria d’aportar les dades per fer
una afirmació amb aquest sentit. El Govern discrepa
absolutament d’aquesta afirmació que vostè ha fet i
les pensions de vellesa tenen garantida la seva
viabilitat financera durant molt i molts anys i per
tant, dir alegrement –excepte que vostè tingui dades
en el sentit contrari- que a mig termini no es podran
pagar les pensions de vellesa em sembla una falsedat
i una temeritat per la seva part.

Sr. Nomen teniu la paraula.
El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
A la vista de la dúplica del ministre em venen dos
preguntes al cap i la primera és; el ministre diu que
no té res a veure el complement de pensions dels
funcionaris amb la resta de pensions dels ciutadans.
Doncs, sí que té molt a veure, té molt a veure perquè
tots sabem que la Caixa Andorrana, doncs, que la
branca de vellesa té un dèficit i -la branca de vellesa
bé, després ja ho mirarem a la següent pregunta- no
podrà fer front a mig termini a les pensions i amb la
nova llei de la CASS el Govern garanteix aquest
dèficits de la branca vellesa. La pregunta és molt
senzilla, quines pensions pagaran abans, els dèficits
de la CASS o el complement de pensions dels
funcionaris perquè diners per tot no n’hi ha. Clar
que té a veure. Un cop s’ha fet la comptabilització ja
es veu la importància d’aquest forat esclar que té a
veure.

En tot cas, res insisteixo, té a veure amb aquest
compromís que el Govern té adquirit amb els seus
empleats que és un complement que el Govern ha
d’afegir a la pensió que quedi resultant de la pensió
que pagui la Caixa Andorrana de la Seguretat Social
i per tant aquest és un compromís de Govern al
marge d’absolutament dels recursos que gestiona la
Caixa Andorrana de la Seguretat Social.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre
Sr. Nomen teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. Eusebi Nomen:
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. Nomen.

La segona i darrera repregunta és.... bé, primer el que
voldria dir que d’on trec aquest problema de
viabilitat de mitjà termini de la branca de vellesa,
doncs, se’n va a la pàgina web de la CASS mira a
l’estudi actuarial de la CASS i vostè mateix, ja em
dirà a veure que li sembla.

Tot i que la pregunta surt una mica i vist que el Sr.
ministre ha parlat del tema li demanaria que
contestés.
El Sr. Pere López:

Desprès, per això la llei de la CASS diu que és
Govern qui les garanteix, esclar que les garanteix
Govern, és diner que ha de sortir dels pressupostos
futurs però avui en dia no hi ha fons per això.

Gràcies Sr. síndic.
Sí, comparteixo amb vostè que és important que
s’aclareixi perquè el Sr. Nomen continua insistint
amb les pensions de jubilació, amb la branca de
vellesa de la Seguretat Social quan, insisteixo, no té
res a veure. Aquesta xifra que acabo de donar és el
complement que el Govern hauria de posar per sobre
de les pensions que hauria de pagar la Caixa
Andorrana de la Seguretat Social i per tant, és un
compromís adquirit pel Govern per dir-ho més clar i
planer res té a veure amb la Caixa Andorrana de la
Seguretat Social, no té absolutament res a veure i
per tant no hi ha cap mena de conflicte amb el que
pugui succeir amb aquest compromís que el Govern
ha contret amb els seus empleats amb els empleats
de la Funció Pública amb els compromisos i els punts
i per tant, amb els drets que els ciutadans tenen a
cobrar la seva pensió en funció del que hagin aportat
i per tant, lamento que una vegada més ha fet una
afirmació que l’hi he de contestar perquè diu que a
mig termini no es podrà fer front a les pensions de

Vostè diu que aquestes xifres res tenen a veure amb
el pressupost. Un cop s’han quantificat aquestes
xifres -com diu la pregunta- el que cal saber és si
d’aquestes xifres es cobrirà el forat que es va fent
cada any i és per això que es demana la diferència
del 2009 i del 2010, per saber si aquesta diferència
entre les dos que vostè no ens ha donat perquè no
les té i entenc que no les tingui, però si aquesta
diferència és una xifra que figurarà o no figurarà al
pressupost, és a dir, si els increments de l’obligació de
pagaments del funcionaris.
Esclar que és una xifra que ha de figurar al
pressupost com aportació a un fons de pagament
futur si es vol fer d’una forma amb una gestió
assenyada, si és que ja pagaran els que vinguin al
darrera és una altra forma.
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cobrint aquests dèficits?

Sessió ordinària del dia 9 de desembre del 2010

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. ministre.

El Sr. síndic general:

Passem, doncs, a la pregunta número 10.

Alguna altra pregunta?

Gràcies Sr. Nomen.

10. Pregunta amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi
Nomen Calvet, president del Grup
Parlamentari Andorra pel Canvi, per
escrit de data 25 de novembre del 2010,
relativa al total de provisions que el
Govern ha de tenir comptabilitzades a
31 de desembre del 2009 per a la
garantia dels dèficits de la CASS i del
SAAS, i la previsió de passiu a data 31
desembre del 2010.

Sr. ministre teniu la paraula.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sr. síndic.
En primer lloc, crec entendre que vostè ha confós la
branca de malaltia amb la branca general. Diu que el
Govern ha de cobrir els dèficits de la branca.... el
Govern .-que és una de les seves preguntes de l’ordre
del dia- ha de cobrir el dèficit de la branca malaltia i
la branca general, la branca de vellesa, doncs, s’ha
d’autofinançar –insisteixo, que el darrer estudi
actuarial al que jo he tingut accés les pensions estan
garantides fins el propers 15 o 20 anys de manera
sobrada, és a dir, hi ha un volum de recursos molt
importants i per tant, de cap manera es pot admetre
que ha mig termini les pensions de vellesa estiguin
en perill.

Aquesta pregunta fou registrada amb el número
1297, i s’ha publicat en el Butlletí número 74/2010,
del 29 de novembre.
Exposa la pregunta el Sr. Eusebi Nomen Calvet,
teniu la paraula.

En relació a la qüestió del pressupost que vostè
apuntava, miri, torno a insistir no farem aquí un
debat tècnic sobre el tema del pressupost. Al
pressupost hi ha de figurar des de un criteri de caixa
les pensions que Govern ha de pagar via nòmina en
l’exercici del pressupost que estiguem parlant, una
altra qüestió és que el Govern vol fer una provisió
comptable d’aquest deute, d’aquest compromís i
l’efectuarà per primer cop amb els comptes que
s’aprovaran en data 31 de desembre del 2010 i per
tant, aprovarem durant el primer trimestre. El
pressupost del 2010 i el del 2011, -li parlo de dos
pressupostos de ben segur que coneix perquè ha
estudiat- hi figuren les xifres que el Govern ha de
pagar en aquests dos exercicis com a pagament de
pensions, és a dir, d’aquells funcionari, d’aquells
empleats de la Funció Pública que ja s’han jubilat
que la seva pensió de la CASS és inferior al 70% i
que per tant és la xifra que el Govern ha de
complementar des de la pensió restant que els hi ha
quedat fina arribar a aquest 70%. Per tant, aquesta
és la xifra que ha de figurar al pressupost, aquest és el
criteri que el Govern ha seguit -no aquests anys sinó
tots aquests anys, em sembla que és el criteri normal
de caixa- una altra qüestió és que farem una provisió
comptable que formarà part dels comptes i que el
Govern és conscient d’aquesta situació arrel de
l’estudi actuarial que va encomanar l’any 2009.

El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
Atesa l’obligació de comptabilitzar les provisions que
tenen per objecte cobrir compromisos futurs de les
administracions en concepte de les obligacions legals
de garantir els dèficits de la CASS i del SAAS,
podria Govern confirmar quin és l’import total de les
provisions que Govern hauria de tenir
comptabilitzades a 31 de desembre del 2009 per a la
garantia dels dèficits de la CASS i del SAAS, i la
previsió d’aquest passiu a la data de 31 de desembre
del 2010?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
Respon pel Govern el Sr. Pere López, teniu la
paraula.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sr. síndic.
En relació a l’exercici 2009, el Govern entén que no
ha de tenir comptabilitzada cap provisió a 31 de
desembre del 2009 per la garantia del dèficit de la
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CASS, atès que el desestalvi de la branca general,
aproximadament d’uns 19 milions i mig d’euros, es
van finançar amb les reserves disponibles d’aqueta
branca que en data de tancament de l’exercici 2009
eren d’uns 48 milions d’euros.
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obligacions o garanties relatives a pensions o altres
prestacions.”. El Govern, amb la Llei de la CASS ha
de cobrir els forats que genera la CASS. Per tant, el
Govern ha de fer un estudi actuarial de quins seran
aquests forats que tindrà la CASS en el futur. I la
diferència entre els fons que pugui disposar la CASS
per fer-ne front, i els dèficits futurs, aquesta és una
obligació del Govern que ha de provisionar i ha de
posar en el seu balanç com un deute sota la forma
corresponent.

Pel que fa a l’exercici 2010, s’estima que la branca
general generarà un desestalvi aproximadament
d’uns 22 milions d’euros que es podran cobrir
igualment que per a l’exercici 2009 amb les reserves
que disposa la branca general, unes reserves
aproximadament, uns 28 milions i mig d’euros.

Aquesta xifra vostè sap que és molt important. Vostè
sap que aquesta xifra està per sobre dels 1.000
milions d’euros i ho sap. El que passa és que no la vol
dir. Però vostè sap que són imports de 10 xifres en
euros. I aquí tenim un problema important que veig
que el Govern vol continuar negant. Més important
és que amb aquest forat, i amb el que ha reconegut
abans dels 220 milions d’euros del complement de
prestacions, el Govern segueix sense voler fer el
càlcul actuarial de la CASS, i quines són les
garanties, les seves obligacions per cobrir els forats
que el Govern ha de garantir amb càrrec als
pressupostos futurs, per tant, ho ha de provisionar.

És per aquest motiu que el Govern no haurà de
comptabilitzar cap provisió a 31 de desembre del
2010, quant als dèficits de la Caixa Andorrana de
Seguretat Social que correspon encobrir el Govern,
que com he dit anteriorment corresponent a la
branca malaltia.
Demana vostè també en referència al SAAS.
Entenem que no escau dotar cap provisió per
garantir els eventuals desestalvis del SAAS derivats
de la prestació de serveis a la CASS, ja que el SAAS
és el principal prestador de serveis de la CASS, atès
que aquests eventuals desestalvis ja estarien inclosos
en el resultat financer de la branca general de la
CASS.

I al mateix temps que està fent això, segueix amb la
irresponsabilitat de presentar un pressupost per a
l’any 2011 amb un forat de 83 milions, que realment
és de 175 milions si sumem les grans obres, i això
després de reconèixer el forat que el Govern farà el
2010 de més de 100 milions, concretament 104,66
milions segons el complement d’informació que ens
ha donat el Govern.

Per tant, si es dotés una provisió en aquest sentit
s’estarien duplicant els passius.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

I sorprenentment, el Govern, com hem vist abans,
segueix defensant el seu trajecte socialdemòcrata, i
dic bé trajecte, i no projecte, perquè de projecte han
demostrat que no en tenen. Vostès fan camí mentre
caminen, cosa que queda molt bé en un poema de
Machado, però per treure Andorra del forat no
sembla que funcioni. Vostès no ens volen ni
reconèixer el forat que amb la Llei de la CASS, s’ha
creat per als pressupostos futurs del Govern, que
estan garantits per llei, i que condicionaran els
pressupostos futurs.

Gràcies Sr. ministre.
Per la rèplica, Sr. Nomen teniu la paraula.
El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
La pregunta no és la que vostè em contesta. Vostè
em contesta les dotacions pressupostàries. Aquí se li
demana la previsió del passiu. Per tant, estem en el
balanç, no estem pas al pressupost.

I davant de tot aquest escenari encara segueixen
defensant pressupostos amb forats milionaris, i
segueixen defensant el seu trajecte, que no projecte.

Ara entenc perquè a la pregunta d’abans vostè em
deia que jo confonia, perquè vostè ja sabia que a la
resposta ho confondria expressament per no donarme resposta.

Gràcies Sr. síndic.

De què m’està parlant aquest, si jo no he confós res?
Però bé, ara ja entenc el perquè.

El Sr. síndic general:

Miri, la proposta d’acord del 30 de juny del 2010
deia el següent: “s’insta al Govern i a les entitats
parapúbliques a què en el més breu termini de temps
possible a: elaborin o posin al dia els estudis
actuarials que permetin determinar objectivament
l’import dels compromisos que es deriven de les seves

Gràcies Sr. Nomen.
Per la dúplica, Sr. ministre teniu la paraula.
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branca malaltia, com hi ha una partida per cobrir els
dèficits del SAAS, com hi ha una partida per cobrir
els dèficits de la Residència Solà d’Enclar, o d’altres
serveis que el Govern hi dóna suport, que el Govern
transfereix els recursos perquè puguin funcionar.

Gràcies Sr. síndic.
Miri, en primer lloc, Sr. Nomen, el dèficit del
pressupost de l’any 2011, vostè sempre fa xifres i
suma, i li dóna unes xifres diferents, és el dèficit que
està contemplat al projecte de pressupost. El dèficit
de tancament de l’exercici 2010, doncs, el Govern ja
el comunicarà quan tanqui les seves xifres, però ja li
dic que les seves previsions, una vegada més, són
desencertades en aquest sentit.

Per tant, vostè, quan em parla de la xifra de 1.000
milions d’euros, suposo que em vol parlar de les
pensions de vellesa. I l’únic que li he de dir en aquest
sentit, és el que li he dit anteriorment: avui en dia la
branca vellesa està gestionant uns recursos, uns
saldos positius de més de 700 milions d’eros.

Tornant a la pregunta i jo llegeixo la pregunta que
vostè ha formulat. El Govern ha de tenir
comptabilitzades les provisions en relació a la part
que ha de cobrir, que és la branca malaltia. Vostè
torna a parlar dels compromisos de pensions i de la
branca vellesa. Miri, l’únic que li puc dir en relació a
la branca vellesa, és que avui en dia la branca vellesa
gestiona aproximadament uns 730 milions d’euros,
que són els recursos dels que disposa, que estan
invertits aproximadament en un centenar llarg de
productes financers, i aquesta és l’única realitat que
hi ha en relació a la branca vellesa. Vostè confon la
branca vellesa i la branca malaltia, l’ha confós en
l’anterior pregunta, la torna a confondre ara, i el
Govern únicament ha de garantir per llei els dèficits
de la branca malaltia.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Passem, doncs, a l’apartat de les repreguntes.
Sr. Nomen teniu la paraula.
El Sr. Eusebi Nomen:
Doncs, no Sr. ministre, no l’ha encertada. Quasi
però no.
Quan parlava dels 1.000 milions no parlava del
dèficit de la branca vellesa, perquè aleshores hagués
parlat de 2.500 milions, com vostè sap perfectament.
I si no miri els estudis actuarials de la CASS.

El Govern entén que no ha de fer cap provisió
perquè a hores d’ara existeixen suficients recursos,
suficients reserves a la branca malaltia per fer front
als dèficits de l’exercici 2009 i de l’exercici 2010. És
més, a l’exercici 2010 es finalitzarà encara amb un
saldo de reserves que pot estar al voltant dels 5 o 6
milions d’euros.

Vostè sap perfectament que cada any hi ha un forat
d’uns 35 milions de la CASS, per la branca malaltia.
La xifra em sembla que són 34 milions en el
pressupost 2011, i vostè sabrà quines són les
projeccions per a l’any 2012, si és que se les ha mirat.
És cert o no és cert que si agafem el tipus del bono
que vostès han pagat del 3,5%, i capitalitzem una
renda de 35 milions al 3,5%, dóna més de 1.000
milions. Faci l’exercici i ja veurà que li donarà que sí.

És cert que el Govern ha de transferir cada any, a
partir de l’any 2011, i així figura en el projecte de
pressupost, els dèficits o la cobertura del dèficit de la
branca de malaltia de la Caixa Andorrana de
Seguretat Social. Però aquesta és una provisió
comptable que a diferència del que parlàvem
anteriorment amb els complements de pensions, no
s’ha d’efectuar una provisió. El Govern transfereix
cada any, cada exercici, a diferents entitats a la seva
despesa de funcionament, en el capítol 4 de
transferències corrents per al funcionament de
diferents entitats, i en el capítol 7 per les
transferències d’inversió.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
El Sr. Eusebi Nomen:
Perdó, em pregunteu que quina era la pregunta?

Per tant, aquesta és una partida que forma part de
cada un dels pressupostos, i el Govern no té perquè
comptabilitzar a data d’avui quins seran els dèficits
futurs de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
quant a la branca malaltia, sabent, que evidentment,
a partir de l’exercici 2011, i així figura dins del
pressupost de l’exercici 2011, hi haurà d’haver una
partida per cobrir els dèficits de la CASS en la

El Sr. síndic general:
No.
El Sr. Eusebi Nomen:
Perdó, l’he entès malament.
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Sr. Nomen teniu la paraula.

Sr. ministre teniu la paraula.

El Sr. Eusebi Nomen:

El Sr. Pere López:

Els forats 19 i 22, aquests han sigut els dèficits
perquè s’han pogut utilitzar en una sèrie de fons.
Exhaurits aquests fons, miri vostè quines són les
previsions dels dèficits i veurà com és en excés de 30
milions. Per tant no estic faltant a cap veritat ni fent
cap alarmisme.

Gràcies Sr. síndic.
Aquest càlcul que vostè fa no té cap mena de lògica
financera. El funcionament és com si ara calculéssim
tots els lloguers, totes les despeses, totes les
transferències corrents que el Govern ha de fer front
en els anys successius. Estem parant d’unes partides
pressupostàries, d’unes partides de finançament. A
diferència del que parlàvem anteriorment que són
uns compromisos que es produeixen a partir de la
jubilació, i per tant en el moment que s’haurà de fer
front a aquest complement, el Govern no té perquè
recollir ara el valor actual dels dèficits que la CASS
generarà en els propers 20 o 30 anys, com no ha
comptabilitzar ni els lloguers, ni els dèficits del servei
del sistema educatiu, ni del sistema sanitari, ni del
sistema social, a data d’avui. No té cap mena de
lògica financera. El Govern haurà de preveure, els
successius governs hauran de preveure en el seu
pressupost una partida de transferència, i la partida
de transferències hi ha una llista enorme a diferents
entitats en l’àmbit social, educatiu, esportius,
cultural, ajudes, beques, compromisos que el Govern
té adquirit en aquest sentit, i fer aquest càlcul que
vostè acaba de plantejar, doncs, insisteixo, no té cap
mena de lògica des del punt de vista financer, sabent
que el Govern, en els seus pressupostos, doncs, haurà
de contemplar aquesta partida.

Però digui’m vostè si és cert o no que l’acord que es
va prendre, la proposta d’acord que es va prendre
aquí diu que “el Govern ha de elaborar i posar al dia
els estudis actuarials que permetin determinar
objectivament l’import dels compromisos que es
deriven de les seves obligacions o garanties.
Vostès garanteixen els dèficits de la CASS i per tant,
és una garantia que han de fer el corresponent estudi
actuarial. I a partir del resultat d’aquest estudi
actuarial, reconeguin les provisions i altres
assentaments per reflectir-ho. És clar que ho han de
fer! És veritat o no és veritat que vostès han garantit
els dèficits de la CASS, que aquestes són unes
garanties de prestacions, i que per tant, seguint la
proposta d’acord, vostès han de comptabilitzar
aquests 900, 1.000, 1.200 euros, no sé exactament,
perquè no ha fet l’estudi actuarial. L’estic fent a
grosso modo, però fixi’s que tampoc em vaig
equivocar gaire amb el dels funcionaris, que potser
també em deia que era un alarmista, però jo vaig dir
que eren 170 milions i ara en són 220. I tant tampoc
m’equivoco.

Vostè parlava de 35 milions d’euros. Li he dit que el
dèficit de l’any 2009 eren d’uns 19 milions i mig. El
dèficit del 2010, estimat, perquè encara no hem
arribat a final de l’exercici, s’atansa als 22 milions
d’euros. Per tant, no és aquesta xifra de 35 milions
d’euros de dèficit almenys amb aquests dos exercicis
2009 i 2010.

És veritat o no que vostès han de complir aquesta
proposta d’acord?

Per tant, ja per concloure, perquè em sembla que ja
he contestat el que s’estava demanant. Vostè ara
parla dels 2.500 milions de la branca vellesa, després
d’haver passat durant la sessió d’avui per diferents
escenaris. Ara toca crear alarmisme sobre la branca
vellesa. No té les xifres aquí, parla sense
coneixement d’aquesta informació. Jo li reitero el
que el que deia anteriorment. La branca vellesa
gestiona avui més de 700 milions d’euros que estan
invertits en diferents productes financers.

Sr. ministre teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.

El Sr. Pere López:
Gràcies Sr. síndic.
És obvi que el Govern ha de complir i té la voluntat
de complir la proposta d’acord, i no farem un debat
comptable aquí. Entenem diferentment que és el que
s’ha de comptabilitzar. El Govern comptabilitzarà el
punt anterior de la seva pregunta en relació al
complement de pensions als funcionaris, i no
comptabilitzarà cap provisió en relació als futurs
dèficits de funcionament de la Caixa Andorrana de
Seguretat Social en relació a la seva branca malaltia.
No ho farà en aquest cas ni en cap de les altres

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
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subministrador, quantitat, categoria o denominació,
preu, termini recomanat per la consum.
Val a dir que una gran part dels productes que es
comercialitzen al Principat la pràctica totalitat
provenen de la importació. La Duana andorrana
efectua controls sistemàtics sobre els productes
importats, sigui de forma aleatòria, de vegades per
denúncia i altres per una simple sospita.

Nosaltres ho entenem així. La proposta d’acord
evidentment que el Govern la complirà. El Govern
ha encomanant els estudis actuarials de la CASS,
per la branca vellesa i per la qüestió del complement
de pensions dels funcionaris, insisteixo, abans de la
seva proposta d’acord, però estem absolutament
d’acord amb el seu contingut. I el Govern donarà
compliment a aquesta proposta d’acord. Però entenc
que vostè l’està interpretant de manera incorrecta.

Els productes que s’importen i es comercialitzen a
Andorra compleixen les directives europees
d’etiquetatge normatives que tenen per objectiu
garantir la veracitat i traçabilitat de les dades que en
aquestes apareixen, fent especial menció d’aspectes
com l’origen, natura i composició dels productes, la
identitat dels fabricants o subministradors, la
quantitat, categoria o denominació del producte, així
com el seu termini recomanant per al consum.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.
Alguna altra pregunta?

Per altra banda, els productes que es fabriquen o
elaboren al Principat, i que es destinen a qualsevol
dels sectors d’activitat comercial, compleixen els
requeriments que el ministre de Salut disposa,
requeriments establerts en plena consonància amb
les directives europees.

Passem a la pregunta número 11.

11. Pregunta amb resposta oral del
Govern formulada pel M. I. Sr. Amadeu
Rossell Tarradellas, Conseller General
del Grup Parlamentari Reformista, per
escrit de data 29 de novembre del 2010,
relativa al compliment de la Llei de
protecció del consumidor de l'any 1985.

Pel que fa al control sobre el termini recomanat per
al consum dels productes alimentaris en l’àmbit de
l’hosteleria i la restauració, val a dir que els serveis
competents del Govern en la matèria, en aquest cas
l’Àrea d’aliments i entorn, realitzen un seguit de
controls periòdics que són semestrals o anuals, a tots
els establiments que elaboren, comercialitzen,
subministren o serveixen productes alimentaris.

Fou registrada amb el número 1312, i s’ha publicat
en el Butlletí número 74/2010, del 29 de novembre.
Exposa la pregunta el Sr. Amadeu Rossell, teniu la
paraula.

També podríem afegir que el Govern realitza com a
mínim una campanya anual de control sobre els
locals d’oci nocturn, campanya on prioritàriament es
controlen les mesures de seguretat d’aquests
establiments, però també el possible frau en
productes alcohòlics.

El Sr. Amadeu Rossell:
Gràcies Sr. síndic.
Quins mecanismes aplica Govern per fer complir
l’article 6 de la Llei de protecció del consumidor de
data 31 de juliol de 1985, especialment en allò que
respecta a bars i altres establiments de restauració?

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

El Sr. síndic general:
Respon pel Govern, Sr. ministre teniu la paraula.

Per la rèplica, Sr. Amadeu Rossell Tarradelles teniu
la paraula.

El Sr. Claudi Benet:

El Sr. Amadeu Rossell:

Gràcies Sr. síndic.

Sí, gràcies Sr. síndic.

Bé, l’article 6 de la Llei de protecció del consumidor
disposa que atorga al consumidor i usuari el dret a
una informació certa i suficient dels productes i
serveis al seu abast quant a llurs característiques,
referències a menys en els aspectes següents: origen,
natura, composició, identitat del fabricant o

El motiu de la pregunta, Sr. ministre, ve donat per
un episodi, un episodi que es pot transformar en
anècdota, però que no deixa de ser un reflex del que
sembla que estigui passant de forma quotidiana i
habitual. I passaré a explicar-li aquesta anècdota.
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amic, m’explicava que va anar un matí a prendre un
cafè en un bar, per aquet cafè li van cobrat 1,10€.
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mateix bar, assegut al mateix lloc, i li van cobrar
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del cambrer va ser la callada. Enlloc hi havia
publicat el preu d’aquell cafè, i enlloc va poder
consultat, com li he dit, el preu.
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40.000 euros que també va ser tombat per segona
vegada, Sr. conseller, permeti’m que li digui això.
I si em permet, molt ràpidament, el tema de l’ACU
és una preocupació que comparteixo amb vostè. Li
llegiré el tros d’una carta que se’ns va enviar al
Govern el 8 d’octubre del 2010, en el qual es diu que
“en el decurs dels darrers 4 anys, arran d’engegar el
sistema arbitral de consum, hem escoltat els seus
predecessors, els meus, els del Govern, evidentment,
promeses, compromisos i moltes paraules de bona
voluntat, però cap acció concreta per garantir
sòlidament la continuïtat de l’associació.” Continua
la carta, no la llegiré tota: “som conscients que vostè,
-parlant de nosaltres-, ha heretat una situació de la
qual no és responsable, som conscients també que
l’ambient enrarit que aquests dies presideix la
política andorrana entorpeix possibles solucions. De
fet tots els membres de la junta en funcions, -parlo
de la junta de l’ACU per si hi ha algun dubte-, i
diem tots i cito clarament i en majúscules, sabem
que està fent el possible per trobar una sortida que
permeti i garanteixi la viabilitat de l’ACU, i ho
sabem perquè vostè sempre s’ha mostrat com un
ferm defensor de la nostra tasca.”. No continuo.

El problema de fons, Sr. ministre, més enllà de
l’anècdota, rau en què aquest fet puntual sembla que
està esdevenint una pràctica habitual. És a dir, la
fluctuació interessada de preus, que és aplicada,
sobretot i especialment, d’un divendres a un dissabte
de pont de màxima afluència. Unes variacions
tarifàries que fan i provoquen un descontent i una
mala imatge del país. I tot això, també, Sr. ministre,
quan som testimonis de la desaparició de
l’Associació de Consumidors i Usuaris d’Andorra la
qual, mal que bé i amb els pocs mitjans que tenia o
que disposava, feia una tasca molt necessària.
Sr. Ministre, és per aquests fets, que li hem fet
aquesta pregunta. D’una banda perquè prengui les
mesures que ja estan legislades, i per altre, perquè
intenti fer mantenir i millorar la imatge del nostre
país, perquè si no cuidem els nostres visitants,
acabarem vivint de l’aire.

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

Gràcies Sr. ministre.

Passem a l’apartat de les repreguntes.

(Se sent riure)

Sr. Amadeu Rossell teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

El Sr. Amadeu Rossell:

Gràcies Sr. Rossell.

A veure, no tornarem a parlar de l’ACU, ja sabem
que està en ple procés de dissolució, però em pot dir
Sr. ministre, perquè m’ha semblat sentir-ho, si el
departament del Govern, entenc el de comerç, està
rebent queixes dels usuaris i es troba en
funcionament aquesta possibilitat per part dels
usuaris?

Per la dúplica, Sr. ministre teniu la paraula.
El Sr. Claudi Benet:
A veure, hi ha una normativa que fa que tots els
establiments han de tenir els preus a la vista del
públics. Doncs, ho incompleixen, el consumidor o
usuari té tot el dret de fer una queixa. Hi ha uns fulls
de reclamació que estan posats a totes les oficines de
turisme dels comuns d’Andorra i del Pas de la Casa.
També s’atenen les reclamacions a Departament de
Comerç del Govern.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Rossell.
Sr. ministre teniu la paraula.

A mi em sap molt greu el que ha passat aquí.
Quant a la desaparició de l’ACU, doncs, Sr.
conseller, permeti’m que li digui que hi havia un
augment de pressupost de 40.000 euros que estava
contemplat en el pressupost 2010, el qual va estar
denegat per vostè mateix, entre altres. Que hi va
haver un crèdit extraordinari en el qual també es
contemplava, per segona vegada, aquest augment de

El Sr. Claudi Benet:
Gràcies Sr. síndic.
Doncs, sí Sr. conseller, el Departament de Comerç
del Govern ha pres el relleu i si ho trobo de seguida li
donaré les queixes que hem rebut. N’hem rebut un
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El Sr. Jaume Serra:

nombre significatiu i estem atenent totes les queixes
derivades de l’Associació de Consumidors i Usuaris.

Sr. ministre, tornaré a fer una pregunta, li consta al
Sr. ministre que existeix una figura que es diu
transferència de crèdit i avançament de fons en el
nostre ordenament jurídic?

Permeti’m que afegeixi que la preocupació que vostè
sembla manifestar, també la comparteix el Govern.
Som conscients de la importància del turisme del
comerç aquí en aquest país. Sabem que és la nostra
gran font d’ingressos i que l’hem de cuidar. Jo en
particular, però tots els companys del Govern també.
Doncs, compartim aquest neguit.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. Serra.
Sr. ministre teniu la paraula.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.

El Sr. Claudi Benet:

Alguna altra pregunta?

Sí, em consta.

Sí. Sr. Serra teniu la paraula.
El Sr. síndic general:
El Sr. Jaume Serra:

Alguna altra pregunta?

Gràcies Sr. ministre.

Passem, doncs, a la pregunta número 12.

Ai, perdó, Sr. síndic.

12. Pregunta amb resposta oral del
Govern formulada per la M. I. Sra. Olga
Adellach Coma, Consellera General del
Grup Parlamentari Reformista, per
escrit de data 29 de novembre del 2010,
relativa a la Taula permanent per a la
sostenibilitat del sistema sanitari i la
protecció social.

Estem cansats, eh?
És per fer-li una pregunta al Sr. ministre.
Vist que ell fa referència o m’ha semblat que el més
important per al funcionament de l’ACU, més enllà
de la història passada i dels possibles greuges, era una
xifra de 40.000 euros, la meva pregunta és molt
precisa. En opinió del ministre, la llei de finances no
li permet mobilitzar 40.000 euros per subvencionar
l’ACU?
Gràcies Sr. síndic.

Fou registrada amb el número 1313, i s’ha publicat
en el Butlletí número 74/2010, del 29 de novembre.

El Sr. síndic general:

Exposa la pregunta la Sra. Olga Adellach Coma,
teniu la paraula.

Gràcies Sr. Serra.
La Sra. Olga Adellach:

Sr. ministre teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. Claudi Benet:

El passat 11 de novembre, la ministra de Salut,
Benestar i Treball durant la seva compareixença a la
Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient va
anunciar la creació de la Taula permanent per a la
sostenibilitat del sistema sanitari i la protecció social.
A més, la primera reunió d’aquesta taula es va
realitzar el dia 26 de novembre.

A veure, jo no li sé respondre si sí o no. En tot cas, el
que li puc dir, és que el Govern per dos vegades va
demanar, doncs, un ajut per a l’ACU, aquests 40.000
suplementaris, i vostès ho van denegar.
Gràcies Sr. síndic.

És per tot això, que es pregunta a Govern quins són
els objectius de la Taula permanent per a la
sostenibilitat del sistema sanitari i la protecció social?

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. ministre.

Gràcies Sr. síndic.

Sí, Sr. Serra teniu la paraula.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. Adellach.
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Respon pel Govern, Sra. Ministra teniu la paraula.

implementació de les xarxes de salut i
sociosanitàries, i reforçar els sistemes d’informació.

La Sra. Sílvia Eloïsa Bonet:

La veritat és que no entenem el perquè de la creació
d’aquesta Taula, ja que hi ha un pla estratègic que
salut i els objectius d’aquest pla preveuen diverses
accions que han de permetre introduir millores en el
sistema sanitari per fer-lo eficaç, eficient i sostenible.

Gràcies Sr. síndic.
Els resultats dels treballs interns sobre l’anàlisi del
ritme creixent de la despesa sanitària ha fet que el
Ministeri de Salut, Benestar i Treball arribi a la
següent conclusió: que cal tenir en compte els
aspectes econòmics, però l’objectiu no ha de ser
disminuir la despesa sinó augmentar l’eficiència del
sistema sense menystenir l’atenció a les persones. Per
aconseguir aquest objectiu cal prendre mesures a
diferents nivells, ja sigui millorant la planificació i
l’organització dels serveis assistencials i de salut
pública, com portant a terme actuacions que se
centren en l’oferta de serveis, la demanda als
sistemes de pagament, els sistemes d’informació i
gestió.

No veien exactament quina utilitat pot tenir aquesta
taula, i més tenint en compte que la missió principal
del Pla Estratègic de Salut, ja era establir uns
objectius de salut i unes eines de treball orientades a
acotar els problemes i donar resposta als reptes de
futur, als quals Andorra com els països veïns
europeus estan confrontats.
En aquell moment també es va treballar amb tots els
actors implicats: els professionals de la salut, el
Ministeri, la CASS i el SAAS).
A més, les propostes fetes pel Pla Estratègic tenien
per objectiu donar coherència al sistema i introduir
les eines de regulació i control indispensables, i per
això, també, em sembla que va ser al gener del 2009,
es va modificar la Llei General de Sanitat de l’any
89, per tal de donar més força jurídica i
reglamentària al sistema sanitari.

També caldrà analitzar les adaptacions necessàries
de la normativa. És a dir, cal fer modificacions sobre
el model d’atenció en alguns aspectes recuperant
l’usuari com a eix de l’atenció, assegurant que
aquesta sigui integral, eficient, de qualitat i
sostenible.

Gràcies Sr. síndic.

S’ha constituït la taula de sostenibilitat del sistema
de salut i de protecció social amb l’objectiu
d’analitzar i compartir amb tots els actors implicats
les actuacions que cal dur a terme per millorar el
nostre sistema de salut amb criteris de qualitat,
equitat, eficàcia i eficiència.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. Adellach.
Per la dúplica, Sra. Ministra teniu la paraula.

Aquesta taula està integrada pel Govern, la CASS,
els proveïdors dels serveis assistencials, representants
del SAAS, i col·legis que agrupen els col·lectius dels
professionals de la salut.

La Sra. Sílvia Eloïsa Bonet:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, en definitiva, tot aquest treball es basava en la
planificació. En aquests moments, la Taula, el que ha
d’ajudar és en la fase executiva, és a dir, a executar,
a posar en marxa tota una sèrie d’accions destinades
a millorar tot aquest sistema. És necessari que tornin
a intervenir tots aquests proveïdors de serveis
professionals, perquè en definitiva són els que estan
directament implicats en la seva manera en què
s’han d’aplicar. I creiem que tal com estan
evolucionant actualment tot el sistema sanitari, tota
la despesa, cal que segueixin aportant de forma
continuada la seva opinió i això farà que es reforçarà
millor el nostre sistema i la implantació d’aquestes
mesures.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
Per la rèplica, Sra. Olga Adellach teniu la paraula.
La Sra. Olga Adellach:
Gràcies Sr. síndic.
Com he dit en la formulació de la meva pregunta va
ser durant la compareixença que la ministra va fer a
la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient,
que ens vam assabentar de la creació d’aquesta
Taula permanent per a la sostenibilitat. Segons la
ministre, aquesta Taula es crea per articular 4 grans
eixos de la salut, com són el Pla de sostenibilitat dels
sistemes de salut, reforçar l’atenció primària, la

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
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Si pogués precisar una mica?

Sra. Olga Adellach teniu la paraula.
La Sra. Olga Adellach:
La Sra. Olga Adellach:

Perdoni, Sr. síndic, gràcies.

Sí, gràcies Sr. síndic.

Em sembla que la pregunta és prou clara. Si es fa una
Taula permanent per a la sostenibilitat del sistema
sanitari i de l’atenció social, jo li estic demanant,
doncs, quines són aquestes modificacions que
necessita el model sanitari andorrà per ser sostenible.
Em sembla que entra dins de l’àmbit de la pregunta.

A veure, si l’objectiu de la Taula permanent de la
sostenibilitat és assolir un sistema sostenible basat en
els principis de qualitat, eficàcia, eficiència, equitat i
transparència, no creu que també s’està duplicant la
feina tenint en compte que es va fer aquest Pla
estratègic de salut que vostè en cap moment n’ha
parlat. Ens agradaria saber com es lliga aquest Pla
estratègic de salut amb aquesta Taula permanent per
a la sostenibilitat del sistema sanitari i la protecció
social?

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Sra. Ministra teniu la paraula.

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

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sra. Adellach.

Bé, l’objectiu de la Taula és analitzar algunes de les
mesures que ja vam estar parlant dintre de la
Comissió Legislativa, com és l’aplicació de la figura
del metge referent o la implantació del model en
xarxes.

Sra. Ministra teniu la paraula.
La Sra. Sílvia Eloïsa Bonet:
Gràcies Sr. síndic.

Però en definitiva, aplicar aquestes mesures ha
generat que dintre d’aquesta taula sortissin reflexions
interessants com la creació d’un grup de treball per
treballar el tema de metge referent i que aquesta
comissió, aquest grup de treball està convocat i ha
començat a treballar, segurament, en un parell de
setmanes. Vull dir que en definitiva va ser una eina
de treball on tots els professionals que van estar
participant s’hi van trobar còmodes, van creure que
tenien una oportunitat de seguir incorporant les
seves opinions sobre totes aquestes mesures que es
podrien anar aplicant, i a més a més se’ls hi dóna
l’oportunitat que ells puguin també incorporar noves
perspectives o noves idees que també puguin ser
analitzables.

En definitiva ja li he dit, ara és una fase executiva. El
que estem fem és analitzar les diferents propostes que
estan desenvolupades des del Pla estratègic de veure
de quina manera les podem implantar perquè
tothom s’hi trobi còmode i pugui desenvolupar-les de
la millor manera.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
Sra. Olga Adellach teniu la paraula.
La Sra. Olga Adellach:

Gràcies Sr. síndic.

Sí, gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

D’acord amb les manifestacions que va fer a la
Comissió Legislativa, vostè va parlar també de
modificacions que s’havien de realitzar al model
sanitari. Quines són les modificacions que necessita
aquest model sanitari andorrà per ser sostenible?

Gràcies Sra. ministra.
Sra. Olga Adellach teniu la paraula.
La Sra. Olga Adellach:

Gràcies Sr. síndic.

Sí, gràcies Sr. síndic.
A veure, ens diu que d’alguna manera, doncs,
aquesta Taula s’ha fet per treballar sobre el metge
referent. Per exemple és un dels exemples que ens ha
posat.

El Sr. síndic general:
Si miro la pregunta tal com està formulada
d’entrada, és quins són els objectius de la Taula
permanent. Estem anant bastant lluny...
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La Sra. Olga Adellach:

Llavors, la meva pregunta és, necessiten impulsar
una Taula per impulsar els projectes sanitaris? Quina
previsió de realització de polítiques sanitàries té el
Ministeri? Sempre han de dependre dels col·lectius
per tirar endavant les seves polítiques d’actuació
quan s’ha treballat de forma molt intensa amb la
realització d’un Pla estratègic de salut on tots els
actors implicats amb el tema sanitari hi han estat
treballant i s’ha consensuat aquest Pla estratègic?

Sí, gràcies Sr. síndic.
El que està clar és que si ara jo li demano altres
repreguntes vostè em tornarà a dir el mateix, perquè
si està tot molt concentrat en els objectius i si jo ara
li demano a la Sra. ministra quin és el calendari de
treball que té previst executar aquesta Taula de
sostenibilitat? També li volia demanar quins eren els
components de la Taula, que ja m’ha respost abans. I
amb quina periodicitat es reunirà? Doncs, potser
vostè dirà que ja no em pot respondre perquè és clar,
jo li he demanant quins són els objectius de la Taula.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Sra. Adellach aquesta vegada trobo que surt
totalment. La pregunta és sobre els objectius. Està
entrant dins d’un plantejament totalment diferent.

No sé.

Igual m’equivoco jo al llegir. Dic és per tot això que
es pregunta al Govern, i la pregunta és, quins són els
objectius de la Taula permanent per a la
sostenibilitat del sistema sanitari. Quins són els
objectius de la Taula permanent. És que la pregunta
en si és totalment tancada.

El Sr. síndic general:

Jo entenc que tal com ha posat la repregunta no
entra aquí a dins.

Sí, Sra. Gil.

Gràcies Sr. síndic.

Doncs, gràcies Sra. Adellach per haver-ho entès. I
lamento perquè us asseguro que no és fàcil haver de
tallar d’aquesta forma.
Alguna altra repregunta?

La Sra. Montserrat Gil:

La Sra. Olga Adellach:

Però havíeu de posar la pregunta d’una altra manera.

Sí, el que volia demanar jo és com és que aquesta
Taula executiva, com bé ha dit la ministra, es
convoca 3 mesos després d’haver sigut nomenada la
ministra, i arran d’unes queixes que el col·legi de
metges no tenien ni coneixement de qui era la
ministra ni del director general del SAAS. És
aquesta la funció d’aquesta Taula de sostenibilitat,
per fer-se conèixer i per treballar amb aquests
col·lectius, o quin és l’objectiu exactament d’aquesta
Taula?

La Sra. Olga Adellach:

El Sr. síndic general:

Doncs, aquesta pregunta no la faré, però tinc altres
preguntes, ja que no se’m vol respondre.

Sra. Ministra teniu la paraula.

Bé, és el que creu vostè. Jo no ho crec així. La veritat
és que penso que si s’ha fet aquesta Taula, és la
Taula que ha d’impulsar les polítiques sanitàries que
ha d’impulsar el Govern o el Ministeri d’acord amb
els objectius que té la Taula.
El Sr. síndic general:

La Sra. Sílvia Eloïsa Bonet:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

No es que se li vulgui respondre, és que entenc que
no entra. Jo entenc perfectament que potser està a
dins del seu esperit. La pregunta volia ser molt més
àmplia, però és que la pregunta és molt tancada tal
com està posada.

Bé, jo ja he explicat quin era l’objectiu d’aquesta
Taula, que no té res a veure amb fer-me conèixer
amb ningú. Jo he mantingut relacions amb el col·legi
de metges molt cordials. En aquesta reunió la relació
amb tots els col·lectius de tots els col·legis
professionals d’Andorra, amb els quals ja havíem
tingut una reunió prèvia per presentar tots els
objectius, cap col·legi professional, és a dir cap
col·legi va dir que estigués en contra o que trobés
que la finalitat d’aquesta Taula no fos l’adequada. Al
contrari, van agrair el fet que se’ls convoqués perquè

Quins són els objectius de la Taula. La pregunta
demana això, no demana una altra cosa.
Us passo la paraula per una altra repregunta i espero
que vagi en el bon sentit.
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poguessin opinar sobre aquest tipus de projectes o
d’actuacions que es volien dur a terme.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Sra. Ministra teniu la paraula.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.

La Sra. Sílvia Eloïsa Bonet:

Alguna altra pregunta?

Gràcies Sr. síndic.

Sr. Serra teniu la paraula.

Quins són els aspectes? Doncs, miri, tots els aspectes
que estiguin relacionats a recuperar l’usuari com un
eix de l’atenció, assegurant que aquesta sigui
integral, eficient, de qualitat i sostenible.

El Sr. Jaume Serra:
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Intentaré ser curós amb la pregunta.
Vist que s’han preguntat quins són els objectius de la
Taula permanent per a la sostenibilitat i que la
ministra en la seva resposta ha contestat bàsicament
que era augmentar l’eficiència, però abans de dir que
era per augmentar l’eficiència ha dit que no
disminuint la despesa, i a més a més ha afegit que
estava en una fase executiva, és dir implementar; per
augmentar l’eficiència si entenem l’eficiència com
una relació entre els recursos i el resultat d’aquests
recursos, i ella ja està negant que no baixarà la
quantitat que hi posa, com pensa resoldre aquesta
equació complexa. És dir, si està disposada a gastar el
mateix, quins serveis més vol afegir per augmentar
l’eficiència que està pregonant avui en aquesta Sala?

El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
Sí, Sra. Olga Adellach teniu la paraula.
La Sra. Olga Adellach:
Sí, gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

En la primera reunió que es va fer de la Taula
permanent, un dels temes que es va tractar, -bé de
fet ho he pogut llegir en els mitjans de comunicació-,
va ser la voluntat de treballar en retallar la despesa
sanitària, i per tant, m’imagino que era un objectiu
de la Taula això, doncs, mitjançant el finançament
del medicament més barat.

El Sr. síndic general:

Com s’articularà aquesta proposta i quan entrarà en
vigor i a quins medicaments afectarà?

Gràcies Sr. Serra.

Gràcies Sr. síndic.

Sra. Ministra teniu la paraula.
El Sr. síndic general:
La Sra. Sílvia Eloïsa Bonet:

Gràcies Sra. Adellach.

El fet no és el fet de no disminuir, sinó que és
augmentar la qualitat. És a dir, saber que el que
gastem i el que ens està costant la sanitat realment
tingui una resposta en qualitat d’atenció.

Sra. Ministra teniu la paraula.
La Sra. Sílvia Eloïsa Bonet:
No es va parlar de cap situació en concret. En
definitiva es va plantejar tota una situació en
general, no es va parlar de cap tema en concret. I la
propera reunió de la Taula que serà el dia 24 de
gener, serà per presentar la xarxa de diabetis i la
xarxa de cures pal·liatives d’Andorra.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
Sr. Serra.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Jaume Serra:

El Sr. síndic general:

Sra. Ministra, quins són en la seva opinió, aquests
aspectes de la qualitat que han d’augmentar
l’eficiència?

Gràcies Sra. ministra.
Sí, Sra. Olga Adellach.
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aquests moments. És per això, que es pregunta al
Govern quins són els objectius que s’han assolit
d’aquesta línia d’actuació, únicament d’aquesta línia
d’actuació tenint en compte que aquest Pla
Estratègic del SAAS s’havia d’assolir durant el
període 2009-2011.
Gràcies Sr. síndic.

Sí, gràcies Sr. síndic.
La Taula té uns objectius, aquests objectius
impliquen prendre una sèrie de decisions. Aleshores
la pregunta és: quines responsabilitats assumeixen
vostès amb aquesta Taula? O al final tampoc es
tindran en compte les conclusions de la Taula, tal
com han fet amb altres taules de treball. De quina
manera tindrà en compte el Govern les opinions que
s’expressin a la Taula de sostenibilitat? Seran només
a títol de recomanació?

El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. Gil.
Sra. ministra teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.

La Sra. Sílvia Eloïsa Bonet:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Sra. Ministra.

Amb la finalitat de realitzar un seguiment del
desenvolupament del Pla Estratègic del SAAS, el
Consell directiu va aprovar el juny del 2009 el
document “Operativitat Pla Estratègic SAAS 20092011” que conté objectius i sub-objectius de cada
orientació estratègica i per als quals s’ha identificat
un responsable, les persones implicades i la previsió
de terminis. El Pla conté cinc orientacions
estratègiques la motivació i implicació dels
professionals, la millora de la qualitat i la eficiència,
la “integralitat” i la continuïtat assistencial, el
desenvolupament de les tecnologies de la informació
i la comunicació i la potenciació de la docència i la
recerca.
En relació a la seva pregunta sobre l’orientació
estratègica de la millora de la qualitat i la eficiència
el Pla preveu vint-i-dos sub-objectius. Tots ells
s’estan desenvolupant d’acord amb les prioritats
establertes.
No entraré a desenvolupar cada un dels objectius
però el que si que m’agradaria remarcar els que
considero més estratègics. De forma especial volia fer
esment a l’objectiu de l’acreditació de l’hospital que
es treballa seguint el model català basat en el model
europeu de la FQM. A l’abril del 2010 es va dur a
terme una formació de tres dies per part dels
responsables de l’acreditació hospitalària de la
direcció de recursos sanitaris del Departament de
Salut de la Generalitat: Aquesta col·laboració queda
emmarcada en l’acord de col·laboració signat
recentment. S’ha creat un grup amb cinc persones
referents de l’àrea mèdica i facultativa, de l’àrea
d’infermeria i de l’àrea administrativa i una
d’aquestes persones és la responsable de coordinar el
projecte.
Per garantir el desenvolupament del projecte un dels
objectius dels caps de servei és assegurar la
implicació de tot el personal de l’equip en
l’acreditació. Cal dir, que les direccions d’infermeria i
mèdica estan treballant conjuntament en aquest

La Sra. Sílvia Eloïsa Bonet:
Gràcies Sr. síndic.
Des del moment de la constitució de la Taula, a tots
els membres se’ls hi va comunicar que la Taula
inicialment tindria un caràcter consultiu i tothom hi
va estar d’acord.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
Alguna altra pregunta?
Passem a la pregunta número 13.

13. Pregunta amb resposta oral del
Govern formulada per la M. I. Sra.
Montserrat Gil Torné, Consellera
General
del
Grup
Parlamentari
Reformista, per escrit de data 29 de
novembre del 2010, relativa al Pla
estratègic del Servei d'Atenció Sanitària,
fou registrada amb el número 1314, i
s’ha publicat en el Butlletí número
74/2010, del 29 de novembre.
Exposa la pregunta la Sra. Montserrat Gil Torné.
La Sra. Montserrat Gil:
Gràcies Sr. síndic.
Dins d’aquest Pla Estratègic del Servei Andorrà
d’Atenció Sanitària es van dissenyar cinc línies
estratègiques, una de les quals era la de millorar la
qualitat i la eficiència i vostè les acaba anomenar en
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projecte de forma positiva. El 31 de desembre s’ha de
disposar de l’auto-diagnòstic i de les mesures de
correcció. A l’estiu es podrà fer la primera simulació
d’avaluació que permetrà valorar la data en que es
dugui a terme l’acreditació externa definitiva.
També, voldria ressaltar el treball intens que s’està
duent a terme per al desenvolupament de comissions
que són claus per la qualitat assistencial com són la
comissió de bioètica, la comissió que vetlla per
prevenir les infeccions nosocomials i la comissió
d’història clínica.
Per altra part, a nivell pressupostari s’està prioritzant
els aspectes previstos en la planificació de la
renovació de les instal·lacions de l’hospital que
pateixen o poden patir un deteriorament. Com es
pot veure el Pla Estratègic del SAAS s’està
desenvolupant correctament tot i les dificultats
pressupostaries. La implicació del personal del SAAS
en la consecució dels objectius del Pla permet
millorar el servei que aquesta entitat ofereix a la
nostra població.
Gràcies Sr. síndic.

Sessió ordinària del dia 9 de desembre del 2010

-

Potenciar les comissions. Quines funcionen?
Crec que només una.
- Disposar de la informació de la casuística
atesa a Andorra i l’estranger. Tampoc està
fet.
- Rendibilitzar els equipaments. Ja m’ho
explicarà com ho està fent.
- L’hospital de dia mèdic-quirúrgic. No està
fet.
- El quadre de comandament integral.
Tampoc està fet.
- Optimitzar la facturació. No sé com l’està
fent però crec que tampoc està acabada.
- Mesures de racionalització de la despesa
CASS-SAAS. També m’ho explicarà perquè
crec que, Déu ni do les mancances que
tenim.
- La planificació de la renovació de les
instal·lacions.
S’han
prioritzat
unes
instal·lacions, no d’altres.
- I millorar els aspectes organitzatius i desprès
ja em parlarem però, aquests s’estan fent
amb gent de fora. No sé com sortiran.
Manté tots aquests projectes o té altres prioritats?
Són preguntes que més tard ja li faré, Sra. ministra.
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
Per la rèplica Sra. Gil, teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

La Sra. Montserrat Gil:

Gràcies Sra. Gil.

Gràcies Sr. síndic.

Per la dúplica Sra. ministra, teniu la paraula.

Miri, en la meva rèplica -la veritat és que la faria
diferent, no serà la típica rèplica que fem
contínuament- i començaré a numerar tots els
objectius dins de la millora de la qualitat i la
eficiència:
- Avui ha parlat la Sra. ministra de
l’acreditació de l’hospital. A data d’avui no
està fet.
- Nou model de contractacions de serveis
amb la CASS. No està fet.
- Desenvolupar la cirurgia major ambulatòria.
No està fet o està pendent de fer.
- Desenvolupar la cirurgia mínimament
invasiva. No està fet.
- Certificació de la ISO de farmàcia i del
laboratori. No està acabada.
- Adequació estructural dels espais. Es van fer
en el seu moment. No sé en quina situació
es troben però tampoc estan fets del tot,
alguns sí.
- La contractualització amb el SAAS, la
CASS i el col·legi de metges. Tampoc està
feta.

La Sra. Sílvia Bonet:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, en definitiva, en quant a la millora de la qualitat
i la eficiència a desembre del 2010 el conveni amb
l’organisme acreditador extern i reconegut amb la
Generalitat de Catalunya ja està assolit. La creació
del grup de treball per liderar l’acreditació ja està. La
formació també ja està, l’estudi de definició del nivell
de serveis indicadors també està i la millora
d’acompliment de dedicació d’indicadors també està.
Està prevista i es realitzarà l’auto-avaluació durant
aquest primer semestre del 2011, tot i que cal dir,
que tinc aquí l’operativitat de.... bé, tot el Pla
Estratègic i aquí moltes de les activitats estan perquè
es puguin desenvolupar durant l’any 2011 vol dir
això, que encara tenim tot l’any vinent per poder
desenvolupar, potser en alguns punts si que anem
una mica endarrerits però la intenció és continuar
treballant perquè encara tenim temps i marge per
poder desenvolupar tots aquests projectes.
Gràcies Sr. síndic.
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El Sr. síndic general:

La Sra. Montserrat Gil:

Gràcies Sra. ministra.

Miri, em saben greu certes coses i vull posar-ho en
manifest perquè realment a l’hospital hi ha algunes
mancances sobretot en pla d’espais i es va fer amb
l’anterior ministra, i inclús amb l’anterior director
general, un pla d’espais important i una adequació
estructura d’aquests espais.
Realment, no s’han dut a terme i no s’han dut a
terme i estaven pressupostats al pressupost 2009 com
era
comprar
una
ressonància
magnètica,
equipaments pel centre sòcio-sanitari, dotar de
plurianuals amb diferents.... sobretot del bloc
quirúrgic i altres espais del centre hospitalari.
Vostè creu que amb tots els crèdits extraordinaris
que s’han presentat en aquesta Sala no s’havien
d’haver prioritzat aquestes mancances sanitàries?

Passem a l’apartat de les repreguntes.
Sra. Gil teniu la paraula.
La Sra. Montserrat Gil:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Miri, Sra. Ministra, m’estranya que si han fet tanta
feina no ho hagin comunicat, vostès són experts en
comunicació. La veritat és que ni a nivell intern ni a
nivell extern la població sap que s’hagin fet tots
aquest objectius que vostè planifica o intenta
prioritzar en aquests moments. Pensen fer un pal de
comunicació perquè la població en general conegui
realment el que s’està fent en aquests moments dins
del SAAS?

El Sr. síndic general:
Sra. ministra teniu la paraula.

El Sr. síndic general:
Sra. ministra teniu la paraula.

La Sra. Sílvia Bonet:

La Sra. Sílvia Bonet:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

La Sra. Montserrat Gil:

A veure, hi ha tota una sèrie de reformes de quiròfan
i tot això es tirarà endavant i ja s’està avaluant per
veure de quina manera es podran dur a terme. En
quan el tema de la ressonància magnètica
inicialment es va prioritzar que ara en aquests
moments, doncs, no era un equipament
imprescindible pel SAAS perquè a Andorra ja
disposa d’un aparell de ressonància magnètica per la
qual cosa no és un projecte descartat però si que en
aquests moments s’ha prioritzat que calia altres tipus
de millores dintre del Servei Andorrà d’Assistència
Sanitària.
Gràcies Sr. síndic.

I pel que fa als projectes del 2011, també ho tenen
previst?

El Sr. síndic general:

Doncs sí, està previst fer un pla de comunicació per
informar la població de tots els projectes que s’estan
duent en el sí del SAAS.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
Sra. Gil teniu la paraula.

Gràcies Sra. ministra.

El Sr. síndic general:

Sra. Gil teniu la paraula.

Sra. ministra teniu la paraula.

La Sra. Montserrat Gil:

La Sra. Sílvia Bonet:

Ens podria especificar quines són aquests altres tipus
de millores?

Gràcies Sr. síndic.
En principi nosaltres seguirem amb tot el que està
dissenyat en aquest Pla Estratègic i continuarem tots
els projectes que estan en marxa durant el 2011.
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Sra. ministra teniu la paraula.
La Sra. Sílvia Bonet:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sra. ministra.
Sra. Gil teniu la paraula.

47

Diari Oficial del Consell General

Núm. 19/2010

Sessió ordinària del dia 9 de desembre del 2010

Doncs tot el projecte que està al Pla Estratègic del
SAAS.
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

14. Pregunta amb resposta oral del
Govern formulada pel M. I. Sr. Ladislau
Baró Solà, Conseller General del Grup
Parlamentari Reformista, per escrit de
data 29 de novembre del 2010, relativa
al posicionament actual del Govern en
relació a reconèixer la independència de
Kosovo, fou registrada amb el número
1315, i s’ha publicat en el Butlletí
número 74/2010, del 29 de novembre.

Gràcies Sra. ministra.
Passem doncs a la pregunta següent, número 14.

Gràcies Sra. ministra.
Sra. Gil teniu la paraula.
La Sra. Montserrat Gil:
Em sap greu perquè no es contesta i la població es
quedarà amb el dubte de quines són aquestes
millores.
Torno ha insistir. Tot l’hospital de dia mèdicquirúrgic que amb el qual la despesa sanitària s’havia
de reduir -i s’hauria de reduir considerablement- o el
desenvolupament de la cirurgia major ambulatòria es
tenen en compte dins d’aquests plans del SAAS o
vostè no ho té en compte?

Exposa la pregunta el Sr. Ladislau Baró.
Teniu la paraula
El Sr. Ladislau Baró:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.
El Cap de Govern, segons vàrem poder llegir en els
mitjans de comunicació ja fa uns quants dies, va
aprofitar la seva presència a la 65a Assemblea
General de les Nacions Unides per a expressar
públicament la seva intenció de reconèixer la
independència de Kosovo. Pocs dies després, el
Ministre d’Afers Exteriors assegurà, també
públicament, que el Govern no havia adoptat encara
una posició oficial en relació a aquest tema. En base
a la constatació d’aquests fets, preguntem al Govern:
Quin és el posicionament actual del Govern en
relació a aquesta qüestió?
Gràcies Sr. síndic.

Sra. ministra teniu la paraula.
La Sra. Sílvia Bonet:
Gràcies Sr. síndic.
Hi ha són mesures que estan aquí dintre del Pla
Estratègic que en principi ja estan en marxa i que
s’estan analitzant per veure de quina manera
s’implantaran.
Tot el que sigui controlar la despesa i millorar la
qualitat es durà a terme.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sra. ministra.

Gràcies Sr. Baró.
Respon per Govern, el Sr. cap de Govern teniu la
paraula.

Sra. Montserrat Gil teniu la paraula.
La Sra. Montserrat Gil:
Per tant, en aquests moments no estan planificades o
no s’estan desenvolupant, ni té previst desenvoluparles en aquests moments.

El Sr. Jaume Bartumeu:
Sí, gràcies Sr. síndic.
La posició del Govern és establir relacions
diplomàtiques amb Kosovo però explicaré en quin
context per que entenc que també forma part de la
pregunta que em fa el senyor conseller. Com el
senyor conseller sap, la proclamació unilateral
d’independència de Kosovo que es va fer el 17 de
febrer del 2008 ha estat motiu de divergència entre
els dos estats veïns d’Andorra, Espanya i França, i
aquesta situació ha plantejat probablement per
primera vegada a Andorra, d’ençà l’adopció de la
Constitució, una situació complexa en la mesura que

El Sr. síndic general:
Sra. ministra teniu la paraula.
La Sra. Sílvia Bonet:
Gràcies Sr. síndic.
Jo no he dit que no s’hagin de desenvolupar he dit
que s’estan treballant per desenvolupar-les.
Gràcies Sr. síndic.
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un dels principis rectors de la nostra política exterior
és, tal i com assenyala el preàmbul de la Constitució i
el llegeixo: “Enfortir unes relacions harmòniques
amb la resta del món i especialment amb els països
veïns sobre la base del respecte mutu, la convivència
i la pau.”.
El 19 de febrer de l’any 2008, el Ministeri d’Afers
Exteriors andorrà va enviar a les ambaixades
d’Andorra un missatge en relació a la posició
d’Andorra que deia així, i també el llegeixo: “El
Ministeri d’Afers Exteriors en referència a la
declaració d’independència de Kosovo informa que
segueix amb interès aquesta declaració i considera
que de moment cal observar com es desenvolupa
aquesta declaració en el concert internacional,
tenint en compte el suport que té per part dels Estats
Units i de la majoria de països membres de la Unió
Europea.”.
A partir d’aquesta declaració que ha estat la política
que també ha seguit fins aquest estiu el nostre
Govern, el 20 de febrer del 2008, l’ambaixada
d’Espanya a Andorra va fer arribar al Govern
d’Andorra
un
argumentari
d’oposició
al
reconeixement
de
Kosovo.
Pràcticament
paral·lelament, el 17 d’abril del 2008, l’Ambaixada
de França a Andorra trametia una carta a Govern
demanant el reconeixement de la independència de
Kosovo, i des de aleshores fins ara, tant el Govern
anterior com l’actual, ha estat col·laborant amb
Kosovo, tot i no haver-lo reconegut, en el marc de
l’ajuda al desenvolupament. Les autoritats kosovars
no han parat de demanar reiteradament el seu
reconeixement a Andorra. França i els Estats Units
també ens ho estan demanant, ens ho han demanat
en repetides ocasions. Va ser la resolució que va
adoptar l’acord internacional de justícia, el 22 de
juliol d’aquest estiu, declarant que la declaració
d’independència no viola cap regla aplicable del dret
internacional que ha modificat la situació al
entendre del Govern. Tant és així que l’endemà
mateix, el 23 de juliol, el ministre d’Afers Exteriors,
el Sr. Espot, es va posar en comunicació amb el seu
homòleg espanyol, amb el Sr. Moratinos, en el sentit
de dir-li que ja es feia molt difícil per Andorra
mantenir la posició de no reconeixement quan tota
la resta de països d’Europa menys Espanya i Andorra
havien reconegut Kosovo. També li vaig dir el
mateix dia personalment al president del Govern
espanyol, al Sr. Rodríguez Zapatero.
És en aquest context, insisteixo, que s’han de veure
les declaracions i la reunió del 24 de setembre, a la
qual feia referència la pregunta del senyor conseller.
Aquesta reunió es va fer no a iniciativa nostra sinó a
petició insistent de la part kosovar i em vaig reunir
amb el primer ministre d’aquell país, el qual
novament ens va demanar que el reconeguéssim. En
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aquesta reunió sí que vaig manifestar que a partir de
la decisió de l’acord internacional de justícia el
Govern entenia que Andorra havia de modificar la
seva posició i establir relacions diplomàtiques amb el
seu país, però també li vaig dir que ho faríem en els
propers mesos i desprès d’haver-ne tornat a parlar
amb els Govern dels nostres dos països veïns, no per
que hi tinguem cap obligació sinó per mantenir la
bona relació.
I acabo dient-li que el dia 16 de novembre, és a dir,
fa molt pocs dies, la ministra d’Exteriors kosovar en
desplaçament a Nova York s’ha entrevistat amb
l’ambaixador d’Andorra a les Nacions Unides, el Sr.
Narcís Casal, i ha tornat a insistir en aquesta petició
i per tant la conclusió és que el Govern creu que ha
arribat el moment d’establir relacions diplomàtiques
amb Kosovo i que ho farà desprès de mantenir una
nova entrevista entre ministres d’exteriors d’Espanya
i d’Andorra.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general: 3.32.01
Gràcies Sr. cap de Govern.
Per la rèplica, Sr. Ladislau Baró teniu la paraula.
El Sr. Ladislau Baró:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, agraeixo l’exhaustiva i detallada explicació que
ens ha fet arribar el Sr. cap de Govern. A veure, el
sentit de la nostra pregunta venia una mica motivat
per la preocupació que ens va generar per un costat
sentir les declaracions del Sr. cap de Govern en el
marc de l’Assemblea de les Nacions Unides i després,
doncs, sentir pocs dies després, arrel de la visita del
Ministre d’Afers Exteriors de Sèrbia al Principat,
sentir les declaracions del nostre ministre d’Afers
Exteriors explicant que aquesta postura que el cap de
Govern havia expressat al voltant de l’Assemblea de
les Nacions Unides, en els dies en els que es
celebrava aquesta assemblea, doncs, semblava que
no acabava d’estar del tot tancada.
A nosaltres ens sembla, abans el Sr. cap de Govern
es referia als dos principis que han de guiar la política
exterior d’un país, al·ludia a la responsabilitat i a la
discreció, no volem ara prejutjar de la responsabilitat
en aquest cas però sí que ens sembla que ha fallat
una mica en determinats aspectes relatius a la
discreció. Entenem que és una decisió complexa, per
què quan els nostres dos Estats veïns no estan
d’acord en un posicionament internacional, doncs,
Andorra ja per propi ordenament constitucional ha
de ser especialment curós i en aquest sentit pensem
que el cap de Govern o el seu ministre d’Exteriors, o
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tots dos, no han estat a l’altura de la complexitat
requerida per aquesta situació.
M’ha vingut al cap, quan preparava la pregunta, els
esdeveniments d’una sèrie nord-americana que si no
heu vist els hi aconsello: “l’ala oest de la Casa
blanca”. És molt bona i hi ha un episodi en el qual el
president dels Estats Units, també en el marc d’una
cimera, en un sopar es troba amb un representant del
Govern de Taiwan i li dona la bandera. El president
dels Estats Units en fa una determinada ostentació estic salvant totes les distàncies, estem parlant de la
ficció no de la realitat- però m’ha vingut al cap. I
això acaba generant certs problemes diplomàtics amb
Xina. Salvant les distàncies, a mi hem sembla, doncs,
que hauríem de ser una mica més curosos i entenc
que el procés d’autodeterminació de Kosovo és un
procés que mereix tot el respecte i així ho avala el
posicionament de la comunitat internacional. No
hem preocupa tant el posicionament que ha
expressat el Sr. cap de Govern, o més aviat no hem
preocupa gens, el puc compartir. Sí que hem
preocupa aquesta dissonància pública entre el
ministre d’Exterior i el cap de Govern i hem
preocupa el fet de que no veig quina necessitat té el
nostre país de pronunciar-se públicament de forma
tant clara en un tema en el qual el posicionament
polític dels nostres dos veïns no acaba d’estar tancat.
Aquest era el motiu i la preocupació que ens ha
portat a formular aquesta pregunta, simplement amb
la voluntat de recomanar prudència al Govern en
aquest àmbit.
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prudència i de la bona relació amb Espanya però
tenint en compte que França no para d’insistir en
que fem aquest pas.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general: 3.36.26
Gràcies Sr. cap de Govern.
Passem a l’apartat de les repreguntes.
Sí, Sr. Baró.
El Sr. Ladislau Baró:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Voldria demanar al Sr. cap de Govern: quantes
trobades més d’alt nivell es van produir a Nova York
coincidint amb el calendari de la celebració de
l’Assemblea de les Nacions Unides?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general: 3.36.47
Sr. cap de Govern teniu la paraula.
El Sr. Jaume Bartumeu:
No tinc aquí la relació. No tinc cap inconvenient en
enviar-li però hi va haver repetides reunions, algunes
amb països europeus vinculats als moviments de la
presidència futura de la Unió Europea com és amb
Hongria, però jo ara no hem voldria deixar ningú,
però li prepararé una nota i li faré arribar al senyor
conseller.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Sí, Sr. Baró.

Gràcies Sr. Baró.
Per la dúplica, Sr. cap de Govern li queden 30
minuts, 30 segons.

El Sr. Ladislau Baró:
Sí, gràcies Sr. síndic.

(se sent riure)

Voldria demanar-li també, si és tant amable de
poder-me facilitar aquesta informació, la trobada
amb el primer ministre de Kosovo a Nacions Unides
estava programada prèviament o es va produir allà
en el decurs de les circumstàncies de les sessions o
entre passadissos?

El Sr. Jaume Bartumeu:
Gràcies Sr. síndic.
En 30 segons, prudents no hem estat per això hem
parlat amb Espanya abans. Espanya sap que farem
aquest pas i França ens insisteix reiteradament. Ja
sabia que m’acabaria el temps i no he citat altres
peticions de França en més relacions on se’ns
insisteix de que fem el reconeixement, i només dir
que en tot cas nosaltres no ho farem sense tornar a
parlar amb Espanya i les declaracions del ministre
andorrà jo crec que s’han d’entendre en el marc on
estàvem pendents i després no va poder ser per una
remodelació del Govern del Regne d’Espanya de la
visita del Sr. Moratinos i era on volíem acabar de
tancar aquesta qüestió, precisament des de la

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Baró.
Sr. cap de Govern teniu la paraula.
El Sr. Jaume Bartumeu:
Gràcies Sr. síndic.
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No, no. Estava programada per que estava
repetidament demanada amb molts mesos
d’antelació, i puc intentar trobar-ho ara molt
ràpidament, però ens l’havien demanat a través de
les representacions de Nacions Unides feia moltes
setmanes, jo diria, com a mínim des de principis
d’estiu. Vull dir que no va ser improvisada i fins i tot
puc afegir-li que a la reunió estava previst que assistís
també el president d’aquell país però que aquella
mateixa setmana va dimitir per una qüestió
constitucional interna de Kosovo, que va obligar el
president a dimitir, sinó també estava anunciada la
presència del president a la reunió però l’havia
demanat Kosovo feia setmanes.
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El que m’evidencia la pregunta del senyor conseller
és el seu desconeixement de la política internacional
i del que són les responsabilitats de governar. Per
tant difícilment hem veig amb cor, en el marc
d’aquesta repregunta, de poder-lo il·lustrar sobre
aquesta qüestió.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Sí, Sr. Enseñat teniu la paraula.
El Sr. Carles Enseñat:
Gràcies Sr. síndic.
No tinc les dades al cap. Quants països de Nacions
Unides han reconegut Kosovo?
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Alguna altra pregunta?
Sí, Sr. Nomen teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

El Sr. Eusebi Nomen:

Gràcies Sr. Enseñat.
Sr. cap de Govern teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.
Escoltant el cap de Govern, amb el nivell de detall,
explicant els noms de les persones, qui va dir què?
Qui va venir a demanar a Andorra què? Quan?
Com? Hem semblava que estigués mirant Wikileaks.
És a dir, ha sigut d’una poca discreció impressionant
i, el que jo no entenc és: què té de particular el
posicionament actual de Govern en relació al
reconeixement de la independència de Kosovo que li
ha permès no tenir cap discreció mentre que quan se
l’hi ha fet totes les altres preguntes abans no les ha
contestades per que tenia que guardar discreció? Per
que, en una negociació internacional, ens ha
explicat, es clar, m’ha titllat d’alarmista, mal
andorrà, poc patriota per fer preguntes relatives a
negociacions internacionals. Però és que aquí ens ha
explicat, no ens ha dit la corbata que portava el Sr.
Moratinos de casualitat. Aleshores, quines
particularitats té aquest tema que sí que ens pot
donar tots aquells detalls que no tenen els altres
punts i que aquí no cal aquesta discreció?
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Jaume Bartumeu:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Estic buscant. Al mes de febrer d’enguany hi havia el
reconeixement per part de 65 estats. Actualment són
més, hem sembla que no tinc les xifres aquí però no
tindré cap inconvenient en trametre-les al conseller
que formula la pregunta.
Afegeixo també que pel Govern d’Andorra lo
important, més enllà del nombre de països, és que
tots els països europeus, tots, inclosos els microestats han reconegut Kosovo, i ho he dit en
contestar la pregunta del Sr. Baró i aquesta és la
motivació essencial, a part de la reiterada insistència
tant de França com dels Estats Units però de França,
que porta al Govern ha pensar que ha d’establir
relacions diplomàtiques amb Kosovo.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Sí, Sr. Enseñat teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

El Sr. Carles Enseñat:

Sr. cap de Govern teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.
Entenc per tant que segurament el principi
fonamental pel qual Espanya no està reconeixent la
sobirania de Kosovo és pel mateix principi de
sobirania. Doncs, per Espanya és impartible i, per
tant, donat aquest cas si Andorra reconegués la
independència de Kosovo, indirectament o

El Sr. Jaume Bartumeu:
Gràcies Sr. síndic.
Respectuosament el Sr. síndic hem diu que contesti,
jo contestaré però hem sembla que estem lluny de
Kosovo, molt lluny.
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directament, estaríem reconeixent que un territori es
pot auto independitzar en qualsevol moment?
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indispensable d’Andorra que és França. Ens
comportaria, o ens comportarà haver escoltat el que
ens demana Estats Units i ens comportaria estar
d’acord amb tota la Unió Europea amb l’excepció
que ja he esmentat d’Espanya, i no ens comportaria o
no ens comportarà cap incident amb Espanya per
que no ho hem fet encara precisament per que
Espanya ens demanava d’esperar.

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

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Jaume Bartumeu:

El Sr. síndic general:

Bé, en política pensa el Govern que no es donen mai
les “automaticitats”, en política exterior encara
menys, i en tot cas la posició del Govern és estar al
costat de tots els països membres de la Unió
Europea, estar al costat del que li demana el país, el
president de la república del qual és també copríncep
d’Andorra, i fer-ho de manera convinguda, pausada,
responsable i assenyada fent una mena d’acord amb
Espanya que no representi cap mena d’agressió al
nostre veí del sud, és a dir, Espanya.
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. cap de Govern.
Sr. Gabriel teniu la paraula.
El Sr. Joan Gabriel:
Gràcies Sr. síndic.
Bé doncs, ara tornant a fer la pregunta però per la
part negativa.
Veiem que les parts positives són la satisfacció de
grans Estats i grans potències però perdoni una mica
que pugui pecar per defecte professional, sóc de la
Massana i ho diu la dita: “A la Massana són quasi
tots uns mercaders, comprem i venem sense diners”.
La part positiva dins de la negativa, és a dir,
nosaltres tenim acords comercials amb països que
segurament, doncs, si es ratifica la posició que el Sr.
cap de Govern ens acaba de dir podria portar
conseqüències negatives en el nivell de turisme. Té
mèrit el Govern si hi podrien haver repercussions el
fet d’adherir-se a aquest reconeixement de Kosovo
per altres països del lo que era l’esfera para-russa o lo
que es podria entendre com ex-esfera de la Unió
Soviètica? Això podria portar conseqüències
negatives al nostre país a nivell de turisme?
Moltes gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Sí, Sr. Gabriel teniu la paraula.
El Sr. Joan Gabriel:
Gràcies Sr. síndic.
Jo voldria estirar per l’altre costat de la pregunta.
Estàvem mirant el posicionament actual del Govern
d’Andorra en reconèixer Kosovo i estava mirant les
parts negatives que podria comportar aquest
reconeixement. Una mica, doncs, tota la part de
repreguntes que estem fent. A mi m’agradaria
conèixer, si és que es pot, quina és la opinió del
Govern del què representaria positiu pel nostre país
de fer aquest reconeixement? Què representaria
positivament per Andorra el fet de reconèixer
Kosovo? Què ens aportaria?
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Gabriel.
Sr. cap de Govern teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

El Sr. Jaume Bartumeu:

Gràcies Sr. Gabriel.

Gràcies Sr. síndic.
Miri, Sr. Gabriel, no per que al nostre entendre per
que nosaltres hem mantingut, i no ho he fet per que
ja sabia que se m’acabaria el temps en la contesta
inicial, hem mantingut reiterades reunions amb els
representants del Govern de Sèrbia, amb el qual com
vostè sap Andorra ja hi té relacions diplomàtiques.
El mateix Parlament serbi, però en tot cas el Govern
de Sèrbia, ens ha fet saber en les últimes reunions i
les últimes entrevistes bilaterals que hi ha hagut, que
Sèrbia vol acabar aquesta qüestió i vol acabar

Sr. cap de Govern teniu la paraula.
El Sr. Jaume Bartumeu:
Gràcies Sr. síndic.
Sr. Gabriel, jo crec que el que ens aportaria, o el que
ens aportarà, és el haver escoltat el que ens demana
un interlocutor indispensable, i fins i tot com ja he
dit al contestar al Sr. Baró constitucionalment
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d’equilibri que tenen els coprínceps. Els copríncep en
la Constitució se’ls hi van reconèixer determinats
aspectes on tenen una intervenció clara
constitucionalment assenyalada en política exterior
andorrana.
Gràcies Sr. síndic.

arribant a un acord amb Kosovo sabent que és una
via irreversible la de la independència de Kosovo i
que no té marxa enrere, i això ens ho han dit en
repetides reunions els representants del Govern de
Sèrbia. El que probablement pot ser fos útil és que
preparem un recull d’aquests contactes, un recull
informatiu que puguem trametre a la Comissió de
Política Exterior, i crec segur que sortirà reflectit el
que acabo de contestar-li al Sr. Gabriel.

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

Gràcies Sr. síndic.

Sr. Nomen teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

El Sr. Eusebi Nomen:

Gràcies Sr. cap de Govern.

Gràcies Sr. síndic.

Sr. Nomen teniu la paraula.

Aleshores creu Govern que aquesta paritat és manté
amb la decisió que va estar prenen davant de
Kosovo? Aquest equilibri entre els països veïns,
aquest equilibri entre coprínceps i sobretot, vostè en
algun moment ha consultat aquesta qüestió amb la
Comissió d’Exteriors d’aquest Consell? Per que jo en
formo part i vostè no ens ha dit res de res de tot això.
Tampoc està obligat a fer-ho però també estaria bé
parlar de tant en tant.
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
Li voldria pregunta al Sr. cap de Govern, és que no
se si he entès bé una paraula que ha dit i voldria
aclarir-ho. M’ha semblat entendre que el Sr. cap de
Govern ha dit que en política exterior ell considera
que s’ha de fer, entre altres coses, allò que diu el país
del qual el seu president és el nostre copríncep. Bé,
no sé. Vostè cita molt sovint la Constitució i jo em
pregunto: no és el poble sobirà? Per tant, ara resulta
que vostè en política exterior creu que s’ha de fer
allò que diu el país del qual el seu president és el
copríncep?. Ha dit vostè això o ho he entès
malament?
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Nomen.
Sr. cap de Govern teniu la paraula.
El Sr. Jaume Bartumeu:
Bé, en quan a la primer part de la pregunta,
evidentment que el Govern, i per això s’ha fet tot
aquest històric, ha volgut ser respectuós -jo diria el
Govern anterior i també aquest- d’aquest esperit i
per això no s’ha fet el reconeixement abans en
moments on tots els micro estats europeus ja havien
reconegut Kosovo.

El Sr. síndic general:
Sr. cap de Govern teniu la paraula.
El Sr. Jaume Bartumeu:
Gràcies Sr. síndic.

Pel que fa a la segona qüestió a mi em sembla que les
respostes que està donant el Govern a les preguntes,
a la pregunta inicial i a les repreguntes són
suficientment entenedores com per poder considerar
que s’està informant al Consell General d’una decisió
del Govern.

Evidentment no ho he dit, per tant, vostè ha entès
malament el que jo he dit. Jo he parlat de que hem
d’escoltar el que diu el president de la República
francesa, que és també copríncep d’Andorra,
evidentment que ho he dit, i com que jo cito sovint
la Constitució li citaré per que veig que vostè té
algunes llacunes en la Constitució. Li recomano que
llegeixi el títol 3 dels coprínceps i hi trobarà allà
quina és la missió dels coprínceps i allà hi parla que
una de les missions constitucionals dels coprínceps és
mantenir el tradicional esperit de paritat i d’equilibri
entre els països veïns, França i Espanya, i en això
estem. Tot l’inici d’aquesta pregunta és per que
precisament les institucions andorranes hem de saber
trobar aquest equilibri des d’Andorra, és a dir, des
del Govern sense perjudicar de cap manera el paper

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Sr. Enseñat teniu la paraula.
El Sr. Carles Enseñat:
Gràcies Sr. síndic.
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En el cas de Kosovo el reconeixement implica que
Andorra formula una espècie com de...
O sigui més aviat, si nosaltres reconeixem Kosovo és
una forma de dir que tots aquells territoris que, de
forma unilateral, declarin la seva independència en
un futur amb altres estats veïns o en aquest cas dins
de la comunitat europea aconseguiran la seva
declaració, o aconseguiran el seu reconeixement per
part del Govern d’Andorra? O Kosovo és un cas
especial donat el seu passat i les guerres que han
succeït en els últims anys?
Gràcies Sr. síndic.
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El Sr. síndic general:

que vol reconèixer aquest Estat independent de
Kosovo, ens ha parlat de Sèrbia com a país anell de
lo que era l’ex Unió Soviètica però no hem consta
que Sèrbia tingui relacions comercials amb Andorra
en canvi potser la federació russa sí que en té. Per
això la pregunta que vull fer és més concreta, si això
tindria repercussions o si aquestes vies de relacions
diplomàtiques que sí que estan obertes cap a lo que
avui és Rússia, doncs, ens podria portar uns efectes
negatius del quals la nostra economia se’n podria
ressentir? Això podria ser una de les part negatives
que formarien part de la pregunta que el Sr. Ladislau
Baró ha formulat en base d’aquest possible
reconeixement de Kosovo.

Gràcies Sr. Enseñat.

Gràcies Sr. síndic.

Sr. cap de Govern teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

El Sr. Jaume Bartumeu:

Gràcies Sr. Joan Gabriel.

Gràcies Sr. síndic.

Sr. cap de Govern teniu la paraula.

Com es sabut, malgrat persistents d’algunes que es
poden donar, el sistema institucional andorrà i les
relacions internacionals d’Andorra no es fan per
declaracions de reconeixement d’Estat sinó que es
fan per establiment de relacions diplomàtiques. I el
que farà el Govern d’Andorra és establir relacions
diplomàtiques amb Kosovo, no fer declaracions sobre
independències ni sobre procediments d’adquisició
de la independència, sinó establir relacions
diplomàtiques amb un Estat que és membre de la
comunitat internacional.

El Sr. Jaume Bartumeu:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, ja li he contestat Sr. Gabriel. Parlant
essencialment de Sèrbia per que és el país
directament afectat en l’origen d’aquest contenciós
internacional. Igual que he esmentat altres països o
altres potències que ens demanen amb insistència
que establim aquestes relacions diplomàtiques, li he
de dir amb tota la transparència que la Federació
russa no ha tingut aquesta insistència cap a l’altre
costat, probablement interpreto jo per que la
Federació russa, doncs, té aquest relació privilegiada
amb Sèrbia i comparteix, intueixo, aquesta voluntat
sèrbia de trobar una sortida pactada entre els dos
països confrontats i, per tant, no solament no ens
consta sinó que estem convençuts que no tindrà
males conseqüències econòmiques per les relacions
turístiques d’Andorra per que sinó, evidentment ja
ho hauria esmentat al principi quan vostè m’ha
preguntat les conseqüències negatives. No tenim cap
senyal que ens pugui permetre pensar que això
pugues ser així, al contrari.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Sr. Joan Gabriel teniu la paraula.
El Sr. Joan Gabriel:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, potser abans he fet una pregunta massa àmplia.
Tornant, doncs, a la original que és la que volia fer
mirant la part més aviat, per evitar la part negativa –
ho dic una mica com a neguit, no que no pugui
passar dins d’aquestes relacions diplomàtiques que el
Sr. cap de Govern sap perfectament el que en
pensen aquestes files, jo ho he manifestat més d’una
vegada, ara jo no insistiré per que segurament no
toca- però si que tenim els nostres dubtes que siguin
les millors que el nostre país necessita donada de la
manera que va crear la nova diplomàcia d’Andorra.
Dit això, en referència una mica a la pregunta, si
aquestes relacions diplomàtiques noves que s’haurien
d’establir, doncs, en el moment que ha dit el Govern

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Sr. Gabriel teniu la paraula.
El Sr. Joan Gabriel:
Gràcies Sr. síndic.
Miri, li faré una repregunta en base d’opinió. La
miraré de fer que sigui, doncs, per que el Reglament
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m’ho permeti fer. M’agradaria compartir les seves
paraules, jo crec que tots els que estem avui
assentats en aquesta sala també les voldríem
compartir i que no pogués comportar la seva decisió,
si és que així l’agafa, cap prejudici per les nostres
Valls i pel nostre futur tant a nivell d’estiu com a
nivell d’hivern que es va desenvolupant en aquest
mercat que cada dia costa més d’entrar i és més
difícil dins del món competitiu, com molt bé sap el
Sr. ministre de Turisme.

Diari Oficial del Consell General

relacions diplomàtiques amb tots aquells països que
de forma unilateral, o amb tots aquells territoris de
països que de forma unilateral declaressin la seva
independència? O si Kosovo, en aquest cas, era una
excepció a aquesta regla donat el seu passat?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Sr. cap de Govern teniu la paraula.

A nivell de repregunta: espero, desitjo, voldria o
volem, que facin tots els processos, si faran –he de
posar un si al davant per que sinó no és pregunta- si
faran tots els processos per mirar d’evitar això abans
de signar-ho per no tenir, ja que de benefici, com
hem pogut entendre en aquesta sala no ens en
comporta cap a part de la relació de paritat amb els
nostres estats veïns que tampoc seria de paritat, com
a mínim de mirar d’evitar mals majors si és que
poguessin venir. Simplement si és aquesta la
voluntat que Govern vol tenir abans de signar aquest
acord, aquest reconeixement més que acord?

El Sr. Jaume Bartumeu:
Bé, efectivament no havia entès al repregunta en el
sentit que ara es formula o es reformula. Bé, ara
estem parlant de Kosovo, el Govern ha analitzat la
situació, ha seguit i a compartit el que havia fet el
Govern anterior en sentit d’estat i les situacions
internacionals evolucionen i en aquest estadi de la
situació del dossier de les relacions diplomàtiques
amb Kosovo, el Govern creu que ha de fer el que ja
he dit que enteníem que hem de fer. Això no té res a
veure amb qüestions genèriques com les que se’m
posen a la pregunta per que insisteixo que en política
internacional d’un país com Andorra no es poden
donar mai, de cap de les maneres, automatismes i
mai ningú pot deduir de l’establiment de relacions
amb Kosovo que això serà una posició automàtica
del Govern d’Andorra.
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Gabriel.
Sr. cap de Govern teniu la paraula.
El Sr. Jaume Bartumeu:

El Sr. síndic general:

Sí, molt breument.

Gràcies Sr. cap de Govern.

El que sí que té previst el Govern després d’haver-se
entrevistat amb el Govern espanyol sobre aquesta
qüestió és fer un argumentari, igual que es va fer
l’any 2008 de per què Andorra s’esperava, doncs,
igual un argumentari de per què Andorra creu que
ha pres aquesta posició i d’explicar-ho especialment
als països que estiguin més sensibilitzats en aquesta
qüestió.

Alguna altra?
Passem, doncs, a la pregunta quinzena.

15. Pregunta amb resposta oral del
Govern formulada per la M. I. Sra.
Montserrat Gil Torné, Consellera
General
del
Grup
Parlamentari
Reformista, per escrit de data 29 de
novembre del 2010, relativa a la
reestructuració del Servei d'Atenció
Primària, fou registrada amb el número
1316, i s’ha publicat en el Butlletí
número 74/2010, del 29 de novembre.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Sí, Sr. Enseñat teniu la paraula.
El Sr. Carles Enseñat:

Fou registrada amb el número 1.316 i s’ha publicat
en el Butlletí número 74/2010, del 29 de novembre.

Gràcies Sr. síndic.

Exposa la pregunta la Sra. Montserrat Gil Torné,
teniu la paraula.

Miri, és que segurament abans m’he explicat
malament però la veritat és que no m’interessava
gens saber el tema de la declaració d’independència.
A lo que jo hem referia és si Andorra establiria
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La Sra. Montserrat Gil:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sra. Ministra.

Aquests darrers dies hem tornat a ..., hem pogut
veure als diferents mitjans de comunicació les
diferents destitucions de vàries responsables del
Servei d’Atenció Primària. Entenem que el Govern
està procedint a un canvi d’orientació en dit Servei,
malgrat no podem compartir les seves decisions ni
tampoc els motius pels quals s’ha dut a terme
aquestes destitucions, es demana a Govern quin nou
projecte d’atenció primària pensa desenvolupar.

Per la rèplica Sra. Montserrat Gil, teniu la paraula.
La Sra. Montserrat Gil:
Sí, gràcies Sr. síndic.
La veritat és que m’ho posa molt fàcil senyora
ministra.

Respon pel Govern la ministra de Sanitat, teniu la
paraula.

Sra. ministra, vostè és la ministra de Salut, Benestar i
Treball, i repeteixo, ministra de Treball. Jo mateixa li
suposo, com li suposo a tot el seu grup parlamentari,
gran defensora dels drets dels treballadors, i sobre tot
que aquests es puguin defensar davant destitucions i
acomiadaments injustificats com els que acaba de
fer. Espero que aquestes destitucions i nomenaments
externs no siguin un punt del seu programa electoral
com ens va dir en una sessió del Consell General.

La Sra. Sílvia Bonet:

El Govern s’està traient la careta del tot, ja era hora
Sra. ministra, ja era hora Sr. cap de Govern.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. Gil.

La ministra de Salut des de la seva arribada al
Govern fa només tres mesos, fa només tres mesos, ha
tingut temps d’acomiadar un director general del
SAAS i de destituir tres càrrecs de l’Atenció
Primària, però en canvi no ha tingut ni el temps, ni
la voluntat, ni la força, ni la mínima dignitat, per
comunicar personalment aquestes decisions als
propis afectats. Ni de personar-se davant de totes les
coordinadores de primària per donar les explicacions
escaients i presentar les línies del nou projecte.
Aquesta forma d’actuar denota la por de la ministra
a fer front, cara a cara, als problemes que ella
mateixa ha provocat i per als que no té argument
sòlid. Això és acomiadar i destituir sense cap
argument de pes, allò que es diu el canvi pel canvi.

Gràcies Sr. síndic.
Com vostè sap prou bé, els canvis de responsabilitats
dels càrrecs directius dins del SAAS els proposa la
direcció general i es pren l’acord amb el Consell
Directiu del SAAS en funció dels projectes que el
Govern vol impulsar.
Responent concretament al que em demana, puc dirli que els objectius estratègics de la reforma de
l’atenció primària pel que fa a la planificació i la
prestació de serveis d’atenció primària s’han de
centrar en introduir una nova manera de prestar els
serveis per a que resultin més accessibles i resolutius
amb la participació i total implicació dels
professionals, compartir els coneixements entre
professionals i el desenvolupament de les seves
competències, fer que els diferents nivells i àmbits
d’atenció siguin més permeables entre si, augmentar
l’autonomia
professional
permetent
el
desenvolupament de les competències, millorar la
resolució a partir de la compartició, la cooperació i el
treball en xarxa en tot el territori.

Els hi va fer comunicar pel director general del
SAAS, un altre element tot just acabat d’aterrar al
seu despatx, i que no ha tingut ni temps de conèixer
el
treball
desenvolupat pels
professionals
d’infermeria, com vostè ho és, que van dissenyar el
projecte d’atenció primària i que desenvolupen la
seva tasca des de fa més de vint anys, Sra. Ministra,
més de vint anys. Es va creure en la gent del país
llavors, ara ja no s’hi creu. Però no s’ho prengui com
una crítica dirigida a vostè únicament, no, aquest
Govern tot ell, porta tota la legislatura mostrant el
seu barroer estil d’acomiadaments arbitraris, sense
motiu, sense justificació, i el que encara és pitjor,
sense cap explicació malgrat els requeriments de les
persones destituïdes i acomiadades. S’han acostumat
a desmuntar serveis, projectes, anys d’esforços i
entrega professional i personal, i tot sense
despentinar-se. Doncs mirin, encara que vostès ho
pretenguin, ens resistim a acostumar-nos a aquesta

Dos dels projectes actuals en els que treballa el
Ministeri de Salut, Benestar i Treball són la figura
del metge referent i el model d’atenció en xarxa.
Aquests dos projectes representen un canvi
significatiu en el model d’atenció i necessiten
professionals amb experiència en lideratge i gestió
d’equips interdisciplinaris i en desenvolupament de
projectes de reforma en atenció primària.
Gràcies Sr. síndic.
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La Sra. Montserrat Gil:

forma de menyspreu per les persones i professionals
del nostre país i no ens volem acostumar perquè no
volem aplanar-nos a les imprevisibles i erràtiques
decisions d’aquest Govern i de la seva ministra.

Sí, Gràcies Sr. síndic.
Miri, no entraré, de veritat, en l’explicació de la
ministra perquè la trobo d’una falta de respecte molt
gros, sincerament, no, no, i ho dic molt en serio,
sincerament, no riguin senyors consellers, ho dic
sincerament molt en serio, perquè les institucions
d’aquestes directores, estem parlant de directores del
país, del país, eh?.

Sra. ministra, vostè està provocant confusió,
desconfiança i enrariment de l’ambient professional
sanitari, però no se senti sola en aquesta afirmació,
tot el seu Govern pot aplicar-se-la, avui n’hem tingut
d’altres exemples, això tenint en compte la manca
d’estabilitat legislativa i pressupostària que resulta
per part seva molt imprudent.

I la meva repregunta, i espero que l’entengui
correctament: en un col·lectiu de 300 professionals
d’infermeria, quina casualitat, es va trobar una
infermera per desenvolupar la tasca de ministra,
quina sort va tenir Sra. ministra!. Però aquesta
ministra, en canvi, no ha trobat cap professional
d’infermeria per dur a terme la direcció d’atenció
primària. Quina pena!

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. Gil.
Per la dúplica Sra. ministra, teniu la paraula.

És així Sra. ministra?

La Sra. Sílvia Bonet:
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Bé, jo tinc aquí un retall d’un diari de l’any, del
febrer del 2009, on intentaré no dir cap nom, però
que parla justament de moviments que es van
realitzar al SAAS. Es canviava una directora per una
altra, és a dir, una directora mantindria segons les
fonts consultades, el càrrec de directora d’atenció
primària, va responsabilitzar-se també del
departament d’infermeria després de que el director
accedís a la direcció general del SAAS i substituint
la fins llavors màxima responsable de l’àrea, des dels
darrers dies de l’any passat però, aquesta directora ja
no dirigeix infermeria després d’un pas força
controvertit per l’àrea que hauria acabat generant
unes desavinences amb l’entorn més proper. De
forma provisional va agafar les regnes del
departament una altra directora que va ser adjunta
tant d’una directora com de l’altre, i segons la nota
interna feta pública recentment, assumiria la
direcció.

Sra. ministra, teniu la paraula.
La Sra. Sílvia Bonet:
Gràcies Sr. síndic.
El nomenament de la propera directora d’atenció
primària serà decidit en Consell Directiu del SAAS
en data 16 de desembre, fins aleshores la Sra. Anna
Insa segueix ocupant el seu càrrec i després passarà a
ocupar altres càrrecs de responsabilitat.
Tot i així em permeto recordar-li que el
nomenament d’aquesta directora també es va forçar
cessant en aquell altre moment una altra persona
que era del país, que havent-se presentat a un edicte
públic estava ocupant el càrrec. A més a més,
l’oposició que hi havia en aquells moments al
Consell, va entendre que eren accions pròpies i
legítimes d’un ministre, i que no havien de ser
controlades al Consell General, per la qual cosa en
aquell moment no es va fer cap pregunta sobre el
tema, tot i que potser no estaven d’acord amb la
decisió.

Bé, miri Sra. Gil em permeto recordar-li que entre
l’any 2003 i avui, 7 anys per no anar més endarrere,
el SAAS ha tingut quatre canvis de gerent i dos
canvis de direccions d’infermeria, tots ells amb el seu
partit al Govern. Entenc que les seves raons tindrien
per fer-los, de la mateixa manera espero que vostè
entengui les nostres que tenim actualment.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sra. ministra.
Sra. Gil, teniu la paraula.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.

La Sra. Montserrat Gil:

Passem a l’apartat de les repreguntes.

Sra. ministra, és que tampoc l’entenc quan em
respon.

Sra. Gil, teniu la paraula.
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Atès el que ens ha respost en aquesta Sala, ens pot
dir sí o no, si vostè mateixa en tant que membre del
col·lectiu professional d’infermeria creu en la
capacitat dels professionals del país per dirigir el
servei d’Atenció Primària?.
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Miri, els professionals d’infermeria m’han fet arribar
diferents reflexions. La veritat és que són reflexions
que val la pena que tothom les escoltem.
A la xarxa del país hi ha 45 infermeres i en tot
Andorra al voltant de 300, i a més a més tenim una
Universitat d’Infermeria, i és present des del principi,
amb uns plans d’estudi pioners en front dels nostres
països veïns, propers, que crec que suposo per a la
ministra no n’hi ha prou tampoc amb això.

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

El col·lectiu d’infermeria és el que ha fet més
formació continuada de tots els col·lectius sanitaris,
tenim infermeres amb mestratges, màsters i postgraus
en infermeria familiar i comunitària, pal·liatius,
diabètics, nutrició i un llarg etcètera. Tampoc no
n’hi ha prou Sra. ministra.

El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.
No, és per respondre jo la pregunta.

És una ofensa, i això ho diuen els propis afectats, és
una ofensa per a la professió que ningú del país hagi
estat consultat per ocupar aquest nou càrrec, no hi
ha hagut oportunitat, els de fora ho fan millor, sobre
tot coneixent l’entorn, la població, la comunitat, el
sistema sanitari. És clar que no, és així Sra. ministra?,
hem pot contestar totes aquestes preguntes?

El Sr. síndic general:
Sí, sí, teniu la paraula.
El Sr. cap de Govern:
Miri Sra. Gil, abans ha parlat de falta de respecte,
vostè a la seva rèplica ha parlat de que aquest
Govern no tenia dignitat, per tant els nivells de
mesura del respecte entre vostè i nosaltres són molt
diferents.

El Sr. síndic general:
Sra. ministra, teniu la paraula.

Aquest Govern i aquest cap de Govern ha nomenat
ministres, els ministres són aquí per respondre, i el
cap de Govern el primer, sobre la seva actuació com
a responsables polítics, no sobre el seu origen
professional anterior i futur quan acabin el seu
mandat.

La Sra. Sílvia Bonet:
Gràcies Sr. síndic.
Doncs miri Sra. Gil, evidentment que la primera
opció, jo respecto molt més els professionals
d’infermeria del que es pot arribar a imaginar, els
respecto molt, i justament jo també he parlat amb
molts professionals d’infermeria, molts en aquests
últims dies, i li puc assegurar que molta gent, en vista
de com s’ha funcionat en altres temps, doncs assumir
aquest càrrec els hi genera certes preocupacions, per
la qual cosa molta gent sí que s’ha ofert a col·laborar,
a ajudar, però assumir el càrrec els hi genera certes
inquietuds, per la qual cosa això, torno a insistir, es
decidirà en el Consell Directiu del SAAS del dia 16
de desembre.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Alguna repregunta?
Sra. Gil, teniu la paraula.
La Sra. Montserrat Gil:
La meva primera pregunta ha estat com a ministra,
no ha estat com a professional d’infermeria. En
aquests moments sí que he fet una segona repregunta
en tant com a col·lectiu professional d’infermeria,
perquè crec que es mereixen un respecte tots els
professionals del país per dirigir el servei d’Atenció
Primària.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
Alguna altra pregunta?
Sra. Gil, teniu la paraula.

De totes maneres li faré una sèrie de reflexions, però
ho faré transformades en repreguntes per a que el Sr.
síndic no em pugui renyar, entre cometes.
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no han convocat mai un edicte per cobrir aquesta
plaça.

Miri fent referència, com que ho ha fet la ministra,
no volia fer-ho jo, però en el Consell Directiu del
SAAS es va convocar la setmana passada una reunió
amb un representat de cada Centre d’Atenció
Primària per presentar la nova direcció i vostè i la
nova directora no es van presentar a la reunió
perquè se’ls va descuidar, se’ls va descuidar nomenar
al Consell Directiu del SAAS a la nova directora
d’Atenció Primària. És així Sra. ministra?

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
Sra. Gil, teniu la paraula.
La Sra. Montserrat Gil:
Sr. síndic, estic preguntant jo a la ministra i la
ministra no m’està pregunta a mi, o està fent
referència a mi o als consellers d’aquesta banda. Jo
crec que no ens està responent a la pregunta que li
estem fent, està acostumada, suposo, a tota la tarda a
no contestar-nos les preguntes que li estem fent, i la
veritat és que ja és prou injust per part del col·lectiu
que avui està afectat que ens trobem en aquesta
situació.

El Sr. síndic general:
Sra. ministra, teniu la paraula.
La Sra. Sílvia Bonet:
Gràcies Sr. síndic.
Doncs miri, no és així. El gerent del SAAS va voler
parlar amb totes les infermeres per explicar, bé amb
una representant de cada Centre d’Atenció Primària,
per explicar-los-hi com estava la situació i en
principi per generar tranquil·litat, i en aquella reunió
es va aconseguir aquest objectiu i totes les infermeres
van sortir amb un missatge clar i tranquil·litzador,
que veien que no hi havia cap inconvenient i perquè
s’havien generat certes alarmes.

Entenem per tant que vostè té confiança en els
professionals del país i en el col·lectiu d’infermeria
nacional, però en contrapartida destitueix l’actual
direcció dels Centres d’Atenció Primària per ser
substituïda per una direcció representada per una
persona estrangera i que de ben segur és impossible
que conegui les necessitats del país en atenció
primària com ho podria fer qualsevol professional del
país. Això ens porta a confirmar que un cop més es
tracta d’una destitució de caire polític i impositiu. A
vostè el seu Govern li ha dit que tiri endavant amb
aquest canvi de direcció?, i vostè obeeix
correspongui o no a la seva convicció? O també
podria ser que sigui vostè la que ha triat directament
aquesta destitució fulminant i el seu Govern li ha
permès?.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. ministra.
Sra. Gil, teniu la paraula.
La Sra. Montserrat Gil:
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

¿Com pot ser que d’acord amb la coneguda i gairebé
mítica política de transparència i bons modals
d’aquest Govern no hagin fet públic un edicte per tal
de cobrir una plaça tan rellevant, i hagin triat, i dic
bé triat d’entre el cistell de fora, en lloc del de dins,
excel·lent coneixedor del que cal en el nostre país?

Sra. ministra, teniu la paraula.
La Sra. Sílvia Bonet:
Gràcies Sr. síndic.
A veure, aquí estem parlant de persones i aquí la
pregunta es formulava relativa a la reestructuració
del Servei d’Atenció Primària i quin nou projecte
d’atenció primària es pensava desenvolupar, i ens
estem centrant en un canvi de responsabilitats d’una
direcció, aleshores encara en cap moment el Consell
Directiu del SAAS ha decidit qui serà la persona que
substituirà en aquesta direcció.

El Sr. síndic general:
Sra. ministra, teniu la paraula.
La Sra. Sílvia Bonet:
Gràcies Sr. síndic.
Com vostè sap molt bé els nomenaments es
decideixen al Consell Directiu del SAAS, però
també li recordaré que són vostès mateixos els que

Gràcies Sr. síndic.
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Sí Sra. Gil.

Primària mitjançant una reunió que es va fer la
setmana passada per part del director general del
SAAS, per tant no és cap inventiva de ningú sinó
que realment és un fet.

La Sra. Montserrat Gil:

El Sr. síndic general:

El consell directiu del SAAS ha destituït ja la Sra.
Insa?

És un fet, i entenc que demana si això és un fet?

Gràcies Sra. ministra.

La Sra. Montserrat Gil:

El Sr. síndic general:

Sí, sí, demano si això és un fet.

Senyora, el Reglament no permet entrar en temes
personals.

El Sr. síndic general:

La Sra. Montserrat Gil:

Sr. cap de Govern, teniu la paraula.

Doncs el consell directiu del SAAS ha destituït ja a
l’antiga directora d’Atenció Primària? Perquè tinc
entès que sí.

El Sr. cap de Govern:
Per cinquena vegada, les decisions que hi pugui
haver les adoptarà qui les ha d’adoptar que és el
Consell d’Administració del SAAS i no s’ha reunit
encara.

El Sr. síndic general:
Sra. ministra, teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.

Sr. cap de Govern, teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

El Sr. cap de Govern:

Sra. Olga Adellach, teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.
Penso que almenys en tres ocasions en les
repreguntes la ministra ja ha contestat que si ha
d’haver
canvis
els
decidirà
el
Consell
d’Administració del SAAS que està convocat per
d’aquí uns dies, i per tant la Sra. consellera ha rebut
tres vegades, amb la meva quatre vegades la contesta
de que aquí no hi ha hagut encara cap moviment per
molt que ella vulgui precipitar esdeveniments.

La Sra. Olga Adellach:
Sí, Gràcies Sr. síndic.
Reforçar l’atenció primària és un dels seus objectius i
també és un dels eixos de la Taula permanent per la
Sostenibilitat, per tant, ¿per reforçar l’atenció
primària s’ha pres la decisió de destituir vàries
responsables del Servei d’Atenció Primària
d’Andorra i anar-les a buscar fora d’Andorra?

Gràcies Sr. síndic.

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

El Sr. síndic general:

Sí Sra. Gil, teniu la paraula.

Gràcies Sra. Adellach.
Sra. ministra, teniu la paraula.

La Sra. Montserrat Gil:
El Sr. cap de Govern:

Com a última repregunta ja, jo no he volgut avançar
esdeveniments, sinó que evidentment s’ha destituït
una persona pel Consell Directiu del SAAS dient-li
clarament que no serà la pròxima directora
d’Atenció Primària i que seria una altra persona
forana la nova direcció del SAAS a nivell d’atenció
primària. Per tant no soc jo que m’avanço en
esdeveniments, sinó que això s’ha fet públic ja, i s’ha
fet públic a tots els caps dels Centres d’Atenció

Gràcies Sr. síndic.
La contesta és que per sisena vegada és la mateixa
que s’ha fet en cinc ocasions anteriors a una altra
consellera general, això ho decidirà qui ho hagi de
decidir que és el Consell d’Administració del SAAS,
si és que ho vol decidir i ho decideix.
Gràcies Sr. síndic.
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16 si el Consell d’Administració pren la decisió que
sembla que es dona per feta aquí doncs donarem
totes les explicacions sobre perquè eventualment es
fan aquests moviments i aquestes noves
incorporacions i nous nomenaments.

Gràcies Sr. cap de Govern.
Sr. Gabriel, teniu la paraula.
El Sr. Joan Gabriel:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Bé a mi m’agradaria sentir, hem escoltat aquí doncs
un relat aquí molt ben presentat i ordenat per part
de la Sra. ministra que ve en aquesta Casa ben
preparada i llegeix molt bé, això no li podem posar
en dubte. Malauradament potser les respostes que
ens dona no estarien a l’alçada del que nosaltres
entendríem que volem que se’ns contesti. La
pregunta és senzilla, no? Per fer una reestructuració
hi ha un moviment, i en aquest moviment se’ns ha
contestat amb una lectura d’un diari de l’any 2000
no sé quants, dos mil no se quants, que si uns han fet
que si els altres han fet, però ha mencionat i ha
deixat una menció molt clar del que s’hauria de
parlar, de quines són les raons que decideix la Sra.
ministra o decideix el SAAS en aquest cas per fer
aquesta reestructuració de personal, aquest és el
nucli de la pregunta i aquesta és la gran preocupació
que té, que és el que afecta després als processos
laborals, és a dir, per què, per què es fan aquests
canvis. Aquesta és la gran pregunta basada en la
pregunta. No que després supliran amb..., no, no cal
que em contesti el cap de Govern que per sisena
vegada que ho faran els que els hi toqui i que ho
faran quan ho hagin de fer. Demano per què arriben
aquí, què el servei no estava en funcionament?, que
no donàvem una garantia prou important?, què no
entrava dins el programa que estava establert?. Per
què?

Gràcies Sr. cap de Govern.
Sr. Daniel Armengol, teniu la paraula.
El Sr. Daniel Armengol:
Sí, gràcies Sr. síndic.
És que estic una mica confús per les respostes del Sr.
cap de Govern. Amb una última, no sé si era la
darrera o la penúltima sessió de control de
preguntes, al demanar-li per la destitució del director
general del SAAS vostè em va confirmar que el
Consell Director del SAAS opinava i vostè decidia o
el Govern decidia. Aquest cop ja m’ha dit set
vegades que el Consell administrador del SAAS
decidiria i vostès opinarien, quina és la relació
exacta?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Sr. cap de Govern, teniu la paraula.
El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.
Quedo absolutament sorprès per la seva pregunta,
perquè la lògica conseqüència del que vostè em
pregunta és que el mínim, el mínim que ha de fer el
Govern és esperar que el SAAS proposi i després el
Govern decidir, i per això li he contestat al Sr.
Gabriel que després donarem les explicacions, però
encara no hem rebut la proposta del Consell
d’Administració del SAAS.

El Sr. síndic general:
Sr. cap de Govern, teniu la paraula.
El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.
No, seria per setena vegada però no li volia contestar
això Sr. Gabriel. Jo el que li vull contestar és que
quan el Consell del SAAS prengui la decisió que
cregui que ha de prendre, el Govern farà pública la
seva opinió sobre aquesta reestructuració, si el
Consell d’Administració del SAAS la decideix, i per
tant, doncs ara estem fent una innovació, amb tots
els respectes pel conseller general que formula la
pregunta, que és fer control abans de. Normalment
el control parlamentari entenia jo, que he estat
bastants anys conseller general i preguntador, que
era a posteriori, en tot cas nosaltres a partir del dia

El Sr. Daniel Armengol:
Gràcies, així ho tenia ben entès de la penúltima
sessió...Ah, perdó!
El Sr. síndic general:
Hi ha una paraula demanada.
Sr. Daniel Armengol, teniu la paraula.
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Recordo que la pregunta inicial era “quin nou
projecte d’atenció sanitària pensa desenvolupar
Govern.”

Gràcies Sr. síndic. I gràcies Sr. Gabriel.
¿Si el Consell Assessor del SAAS el proper dijous 16
de desembre li proposa en aquest Govern la
destitució de la directora en qüestió, el Govern
informarà favorablement o no?

Sr. cap de Govern, teniu la paraula.
El Sr. cap de Govern:

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Molt breument, tot això té unes dates que ja les hem
estat repetint, 16 de desembre, 21 de desembre. Per
tant avui no hem fet el que ja es vol donar per fet.

Sr. cap de Govern.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. cap de Govern:

El Sr. síndic general:

Amb tots els respectes pel senyor conseller
Armengol, a mi em sembla que estem entrant en un
control surrealista. El Govern quan rebi la
comunicació que li enviï el Consell d’Administració
del SAAS es reunirà, suposo que serà el dimecres 21
al matí, i allí decidirà i per tant li podrem contestar
el 21 a la tarda, avui no li puc contestar perquè no
tenim per costum decidir una setmana abans intuint
els papers que se’ns portaran i decidir i publicitar ja
les decisions que prendrem d’aquí a una setmana.

Gràcies Sr. cap de Govern.
Sra. Gil, teniu la paraula.
La Sra. Montserrat Gil:
A veure, jo he vist la carta que se li ha donat a
l’antiga directora d’Atenció Primària, i en aquesta
persona ja se l’ha destituït, per tant, Govern ja
suposo, se suposa que ha donat el vist i plau en
aquesta destitució, o no?. No ho sabem, perquè clar,
falta el nomenament de la nova directora, és que al
final ja ens fan confondre, però el Consell Directiu
del SAAS ha destituït a les tres persones que fins ara
estaven duent a terme el Servei d’Atenció Primària.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Sr. Joan Gabriel, teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

El Sr. Joan Gabriel:

Sra. ministra, Sr. cap de Govern si volen... hi estem
donant tombs al mateix ...

Gràcies Sr. síndic.
Esperarem doncs aquesta vuitena vegada que d’aquí
deu dies ens pugui informar, però abans de que arribi
el dia, el dia de, de la informació, el que voldríem
saber quins són els motius pels quals han destituït les
persones que hi són, que aquest suposa que cal
esperar deu dies pel nomenament per haver destituït
a les persones que avui formen part de la sustentació
d’aquesta pregunta, el motiu del per què han
substituït aquestes persones, no les que vindran ni
per què les nomenaran, sinó per què han substituït
en aquestes: perquè no anaven bé, perquè formen
part d’un altre pla estratègic, perquè no estaven prou
preparades, el perquè que forma part de la pregunta.

El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.
Sí, aquí donem molts tombs i podríem parlar de
moltes coses, de contractes blindats de càrrecs
anteriors i tot això s’escaparia de la qüestió, almenys
així ho entén el Govern, i per tant ens sembla que
hem exposat la nostra posició sobre les preguntes
que se’ns formulaven.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. cap de Govern.
Sr. Nomen, teniu la paraula.

El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Joan Gabriel.

El Sr. Eusebi Nomen:
Gràcies Sr. síndic.
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El Sr. síndic general:

De l’exposició que ha fet la consellera Gil ha quedat
molt clar Sra. ministra que vostè, abans de ser
ministra doncs treballava a infermeria, no?. I també
queda clar que les persones que es destitueixen són
els seus immediats superiors, i això a tres mesos de
vostè agafar el poder. I ho direm clar, que ja n’hi ha
prou de donar voltes. Aquesta forma de reestructurar
que vostè ha justificat dient vostès ho van fer més,
vostès també van fer i ara és la meva i ara em toca a
mi fer el que crec convenient aquí, és la seva única
explicació, és la única explicació que ha donat, i ara
ho intenten dissimular amb procediments que si serà
no sé qui del SAAS, no sé que, a sanitat qui mana és
vostè, deixi’s estar de romanços. Té algo que veure
que aquestes persones fossin els seus immediats
superiors en la seva destitució?, perquè aleshores
comença a ser alarmant ja aquesta forma de
gestionar l’estructura de Govern i de totes les
entitats parapúbliques. És així?, és perquè eren els
seus immediats superiors que els ha fet fora?

Sí, Sr. Joan Gabriel, teniu la paraula.
El Sr. Joan Gabriel:
Sí Sr. síndic.
M’agradaria saber doncs, o de la boca del cap de
Govern o de la boca de la Sra. ministra, si ens pogués
dir aquesta reestructuració del Servei que ens
arribarà el dia 10, 16, 18, quin cost econòmic té
previst Govern per fer front en aquesta
reestructuració, si és que hi ha cost econòmic previst
suplementari al que hi havia fins ara.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. Joan Gabriel.
Sr. cap de Govern, teniu la paraula.

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

Gràcies Sr. síndic.

És la última pregunta que accepto sobre el tema
aquest, perquè estem ratllant el límit del que permet
el Reglament des de fa ja una estoneta una mica
llarga.

La primera part doncs quan, com ja he dit, quan es
produeixi el moviment, i no serà abans del dia 21 ja
donarem les explicacions, i en segon lloc també
confessar que no he pogut veure contractes de totes
aquestes persones i càrrecs que s’estan nomenant,
desconec si, com van fer vostès amb l’anterior
director de l’Hospital, si també hi ha més contractes
blindats que ens obligaran a pagar fortunes en els
moviments, i com que ho desconec ara no li puc
contestar la qüestió econòmica que vostè em
demanava.

En tot cas jo demano als consellers que reflexionin, i
potser val la pena reflexionar tots plegats, sobre el
format del que són les sessions de preguntes i les
altres possibilitats que té el Consell per evitar de
transformar el Consell en un sistema de diàleg
gairebé que és propi del que pot passar en Comissió, i
em sembla que tots plegats valdria la pena que
miréssim de ser una miqueta... Es pot fer el control
del Govern de moltes maneres, crec que estem
arribant en un problema purament de persones i
totes les persones mereixen el respecte, les d’un
costat, les de l’altre, les que els hi toca en un
moment i a l’altre. Tenim un punt del Reglament
que no ens permet anar en aquesta via, doncs, no
acceptaré cap més pregunta sobre el tema aquest
anant directament a les persones.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Doncs s’aixeca la sessió.
(Són les 21.15h.)

Doncs, Sra. ministra o Sr. cap de Govern, teniu la
paraula.
El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.
Precisament com que la pregunta va adreçada en un
evident atac personal a la ministra, la contesto jo i la
contesta a la pregunta és no.
Gràcies Sr. síndic.
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Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral
disponibles per a la sessió del dia 9 de desembre
del 2010
1. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné,
consellera general del Grup Parlamentari Reformista,
per escrit de data 7 de desembre del 2010, relativa
als
expedients
disciplinaris
del
Centre
penitenciari, (Reg. Núm. 1349).

8. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del
Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de
data 25 de novembre del 2010, relativa a si Govern
ha rebut alguna sol·licitud per a la creació
d'alguna nova entitat financera, (Reg. Núm. 1297).
9. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup
Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 25
de novembre del 2010, relativa al total de provisions
que el Govern ha de tenir comptabilitzades a 31 de
desembre del 2009 per al complement de jubilació
dels funcionaris i la previsió de passiu a data 31 de
desembre del 2010, (Reg. Núm. 1297).
10. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup
Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 25 de
novembre del 2010, relativa al total de provisions que
el Govern ha de tenir comptabilitzades a 31 de
desembre del 2009 per a la garantia dels dèficits de la
CASS i del SAAS, i la previsió de passiu a data 31
desembre del 2010, (Reg. Núm. 1297).
11. Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas,
conseller general del Grup Parlamentari Reformista,
per escrit de data 29 de novembre del 2010, relativa
al compliment de la Llei de protecció del
consumidor de l'any 1985, (Reg. Núm. 1312).
12. Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Olga Adellach Coma,
consellera general del Grup Parlamentari Reformista,
per escrit de data 29 de novembre del 2010, relativa
a la Taula permanent per a la sostenibilitat del
sistema sanitari i la protecció social, (Reg. Núm.
1313).
13. Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné,
consellera general del Grup Parlamentari Reformista,
per escrit de data 29 de novembre del 2010, relativa
al Pla estratègic del Servei d'Atenció Sanitària,
(Reg. Núm. 1314).
14. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Ladislau Baró Solà, conseller general del
Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 29 de
novembre del 2010, relativa al posicionament actual
del Govern en relació a reconèixer la independència
de Kosovo, (Reg. Núm. 1315).
15. Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné,
consellera general del Grup Parlamentari Reformista,
per escrit de data 29 de novembre del 2010, relativa
a la reestructuració del Servei d'Atenció Primària,
(Reg. Núm. 1316).

2. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Roser Bastida Areny,
consellera general del Grup Parlamentari Reformista,
per escrit de data 7 de desembre del 2010, relativa al
funcionament de la informàtica a les escoles,
(Reg. Núm. 1350).
3. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del
Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de
data 25 de novembre del 2010, relativa a la visita
del cap de Govern a Madrid el dia 22 de
novembre, (Reg. Núm. 1297).
4. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del
Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de
data 25 de novembre del 2010, relativa a la creació
d'un equip de persones del Ministeri de Finances
per fer-se responsables de la tramitació de les
sol·licituds d'intercanvi d'informació tributària,
(Reg. Núm. 1297).
5. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del
Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de
data 25 de novembre del 2010, relativa a
l'elaboració d'un reglament sobre la interpretació i
aplicació de les obligacions d'intercanvi
d'informació fiscal, (Reg. Núm. 1297).
6. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del
Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de
data 25 de novembre del 2010, relativa a l'estat en
què es troben i els objectius de les negociacions
d'Andorra per l'acord monetari amb la Unió
Europea, (Reg. Núm. 1297).
7. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup
Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 25
de novembre del 2010, relativa a l'estat en què es
troben les negociacions d'Andorra amb el Banc
d'Espanya en relació a la supervisió bancària en base
consolidada, (Reg. Núm. 1297).

Diari de Sessions del Consell General
Dipòsit legal: And. 275/94
ISSN 1024-9052
Preu de l’exemplar: 1,20 €
Subscripcions: Tel. 877877

Sessió ordinària del dia 9 de desembre del 2010

64

