Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 18/2012 - 23 pàgines
Sessió ordinària del dia 8 de novembre del 2012

El dia 8 de novembre del 2012, es reuneix a la Casa
de la Vall, (nou hemicicle), el M. I. Consell General,
en sessió ordinària convocada d'acord amb allò que
estableix el Reglament de l'Assemblea i amb l'ordre
del dia que figura en el Butlletí del Consell General
núm. 62/2012, que és el següent:

M.I. Sr. Pere Obiols Mogio
M. I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme
M. I. Sr. David Rios Rius
M. I. Sra. Sílvia Riva González
M. I. Sr. Martí Salvans Abetlla
M. I. Sr. Aleix Varela González
El M.I. Sr. Síndic General ha excusat l’absència del
M.I Sr. Xavier Montané Atero i de la M.I. Sra.
Meritxell Verdú Marquilló.

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta
oral, (segons llistat annex).
Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels
M. I. Srs. Vicens Mateu Zamora i Mònica Bonell
Tuset, Síndic General i Subsíndica General,
respectivament, s'ha procedit a comprovar la
presència dels membres, que ha quedat registrada
d'acord amb la relació següent:

També hi és present el M. I. Sr. Antoni Martí Petit,
Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs. Jordi
Alcobé Font, Ministre d’Economia i Territori; Xavier
Espot Zamora, Ministre de Justícia i Interior; Cristina
Rodríguez Galan, Ministra de Salut i Benestar; Roser
Suñé Pascuet, Ministra d’Educació i Joventut i
Francesc Camp Torres, Ministre de Turisme i Medi
Ambient.

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

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa
Besolí, secretari general del Consell General.
(El M. I. Sr. Carles Enseñat Reig, secretari de la
Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 16.00h)
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Cirque du Soleil es compromet a proposar-nos un
concepte únic per la creació i la producció d’un
espectacle que tingui com a objectiu contribuir a la
visibilitat d’Andorra com a destinació turística
d’interès durant el període estiuenc. L’espectacle
serà concebut i adaptat al lloc escollit i es presentarà
durant el mes de juliol 2013. Les dates encara estan
pendents de determinar.

El Sr. síndic general:
Bé, els voldria informar que s’ha presentat també
una pregunta amb caràcter urgent, admesa a tràmit
ahir per la Sindicatura i que figura en el primer lloc
del llistat.
Procedirem, doncs, amb la primera pregunta que és
aquesta pregunta urgent.

Pel que fa a la creació del concepte.

1- Pregunta amb declaració d’urgència al
Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa
Gili Casals, Consellera General del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit
del 7 de novembre del 2012, relativa al
projecte de fer venir el Cirque du Soleil
al nostre país.

El concepte es crearà de conformitat amb les
especificacions següents:
- tindrà una durada de 60 minuts,
- hi haurà una visita de 4 representats, com a màxim,
de Cirque du Soleil a Andorra durant el mes de
novembre per identificar llocs potencials per la
representació de l’espectacle,
- l’espectacle es presentarà en un lloc a determinar
per l’equip de Cirque du Soleil durant la seva visita a
Andorra,

Fou registrada amb el número 953 i s’ha publicat en
el Butlletí 64/2012 del 7 de novembre.
Exposa la pregunta la Sra. Rosa Gili Casals.

- hi hauran de 9 a 15 representacions durant dues o
tres setmanes del mes de juliol.

La Sra. Rosa Gili:

- El pressupost -com bé ha dit- es situaria entre 2,2 i
2,5 milions d’euros nets d’impostos.

Gràcies Sr. síndic.

Pel que fa al lliurament del concepte,

La setmana passada, Govern ens anunciava a través
de la seva pàgina web oficial, la firma d’un document
anomenat “Entesa de Desenvolupament Creatiu”
amb la companyia Cirque du Soleil. L’objectiu del
qual és aconseguir que la companyia internacional
de circ organitzi un espectacle exclusiu i
personalitzat per Andorra a l’aire lliure. Segons el
mateix Govern, el cost global d’aquest projecte se
situaria entre els 2,2 i els 2,5 milions d’euros.

Cirque du Soleil es compromet a lliurar el concepte
en els 30 dies hàbils desprès de la visita a Andorra
sempre i quan hagi rebut tota la documentació
necessària pel desenvolupament del concepte.
Dins d’aquest lliurament, el que es compromet
Cirque du Soleil es a lliurar-nos un document
descriptiu que inclou les informacions escrites i les
il·lustracions gràfiques, imatges del concepte
imaginat, un informe de les infraestructures
tècniques i artístiques requerides i les col·laboracions
requerides: artistes, escenografia, tècniques, etc.

Considerant l’exposat, pregunto:
- Ens pot explicar Govern quins compromisos
comporta la signatura del document Entesa de
Desenvolupament Creatiu per part d’Andorra i de la
companyia Cirque du Soleil i quins càlculs econòmics
ha fet Govern per a considerar adient aquesta
inversió?

Pel que fa a les modificacions i acceptació o refús del
concepte.
Els 10 dies següents a la data de lliurament hem
d’avisar Cirque du Soleil per escrit o bé del desig de
fer modificacions o adaptacions o bé de la nostra
acceptació o refús del concepte. Si no informem
Cirque du Soleil dins d’aquest termini es considerarà
que hem refusat el concepte i el contracte es
considerarà automàticament extingit a la expiració
del termini.

Moltes gràcies.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Respon per part de Govern el Sr. Francesc Camp.

Si volem que el concepte sigui modificat, hem de
demanar dites modificacions per escrit i Cirque du
Soleil ens informarà per escrit en els 10 dies
posteriors a la recepció de la demanda de
modificacions, de les despeses i dels terminis
suplementaris necessaris per adaptar-se a les
modificacions. Disposarem de 10 dies per confirmar

El Sr. Francesc Camp:
Gràcies Sr. síndic
Pel que fa a la primera part de la seva pregunta, els
compromisos dins la signatura d’aquest document
Entesa de Desenvolupament Creatiu, dir que el
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per escrit a Cirque du Soleil l’acceptació de la seva
proposició relativa a les modificacions o d’una altra
manera, el contracte es considerarà automàticament
extingit. Si acceptem el concepte conclourem amb
Cirque du Soleil un contracte de serveis per a la
realització del concepte.
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donar qualsevol xifra d’espectadors o d’increment de
visites al país el proper mes de juliol, crec que seria
temerari per la nostra part en aquest moment i que
generaria un debat que no té sentit en aquest
moment.
Cal que tinguem una mica de paciència tots plegats i
ja tindrem ocasió de concretar l’impacte de
l’esdeveniment quan haguem tancat l’acord amb
Cirque du Soleil.

I finalment, pel que fa al preu i al pagament, en
aquests moments com a contrapartida als serveis
efectuats per Cirque du Soleil ens comprometem a
pagar a Cirque du Soleil 35.000 euros nets d’impostos
més les depeses de desplaçament per la visita a
Andorra de diferents emplaçaments... de diferents
emplaçaments, per part d’un màxim de 4 persones
del Cirque du Soleil.

Però li puc garantir...
El Sr. síndic general:
Hauria d’anar acabant Sr. ministre, si us plau.

En el cas que el contracte de serveis per a
l’organització del concepte es firmi entre el Cirque du
Soleil i nosaltres, la meitat d’aquest import es deduirà
del preu a pagar per l’espectacle segons el que
especifiqui el contracte de serveis.

El Sr. Francesc Camp:
Sí, ja acabo Sr. síndic.
Però el que li puc garantir és que per poc que
vinguin més turistes el cost de l’espectacle es
recuperarà en escreix amb la despesa generada per
aquests turistes a Andorra.

Aquestes són les clàusules principals, desprès hi ha
clàusules més secundàries sobre la propietat del
concepte, la confidencialitat, recessions -que no
entraré al detall per no allargar-me més del compte.

Gràcies Sr. síndic.

Pel que fa a la segona part de la seva pregunta,
càlculs econòmics que em tingut en compte. El que
voldria dir aquí és que l’impacte d’un esdeveniment
d’aquesta magnitud, no es pot mesurar només amb
números. Cirque du Soleil té una notorietat de marca
altíssima arreu del món. És una de les marques
globals més ben valorades, fins i tot, més que
marques com “Apple”, com “Harley Davison”,
“Facebook” o “Google”. Per exemple, a Europa la
valoració de Cirque du Soleil es troba al mateix nivell
que “Disney” i el nivell de coneixement a ciutats
com París, Barcelona o Madrid pot arribar a ser
superior al 90% de notorietat per persones que
acostumin
anar
a
gaudir
d’espectacles
d’entreteniments en directe, ja sigui circ, teatre,
cine, etc.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sra. consellera, si vol exercir la rèplica...
La Sra. Rosa Gili:
Sí, moltes gràcies.
Els espectacles del Cirque du Soleil són coneguts per
ser de bona qualitat i això fa que es beneficiïn d’una
molt bona premsa allà a on van.
Associar la imatge d’Andorra amb la del Cirque du
Soleil pot representar en si una bona idea i més
considerant l’opció que la companyia vingui durant
l’època de menys afluència turística.
Ara bé, tot i que sobre el paper la idea pugui semblar
brillant, aquesta té un preu, i el preu és alt, molt alt,
2,5 milions d’euros. I per què les xifres ens parlin una
mica més, 2,5 milions d’euros és una mica més que la
totalitat de les beques i ajudes que donem a tots els
nostres estudiants, és més que el pressupost previst
pel patrimoni cultural d’Andorra i gairebé més de 10
vegades al pressupost adreçat a la nostra joventut.

Nosaltres del que estem convençuts, és que aquesta
notorietat mundial ajudarà a posicionar la marca
“Andorra” en els mercats turístics als que ens
dirigirem. Càlculs econòmics, si que n’hem fet,
evidentment que n’hem fet... ,si hem decidit tirar
endavant aquesta opció és perquè considerem que
generarà més visitants i més visites, sobretot el mes
de juliol i en conseqüència més despesa del turisme
al país, evidentment.

Sobre la valoració d’aquest pressupost us recomano
l’entrevista d’avui al Periòdic d’Andorra de Pepa
Plana, inventora del Festival de Pallasses d’Andorra
la Vella i actualment enrolada en el Cirque du Soleil.
L’artista ratifica que la imatge del Cirque du Soleil és
molt bona amb uns espectacles enlluernadors, però
considera que hi ha companyies a la vora d’Andorra
capaces de fer espectacles d’una altíssima qualitat

Quant de més? Jo crec que en aquest moment és
prematur donar una xifra. Per què és prematur?
Perquè encara no sabem ni a quin lloc s’ubicaran, ni
quina capacitat tindrem per acollir aquest
espectacle. Tampoc sabem encara el nombre de
representacions final que es faran i en conseqüència,
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que per elaborar un projecte similar segur que
n’haurien
demanat
2,5
milions
d’euros.
Malauradament, cal recordar que estem en un
moment de crisis, de retallades, una època en què
pocs ens permetran equivocar-nos.
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A veure, voler comparar el pressupost de turisme
amb el pressupost d’ajudes socials... bé, ho pot
comparar, eh? és legítim, eh? però a veure, crec que
és una mica demagògic perquè a nosaltres ja
d’entrada al programa electoral vam dir que
s’apostaria molt per turisme i que es doblaria el
pressupost; és el que hem fet aquest any passant de 8
milions a 16 milions. Aquest pressupost està a dins
d’aquests 16 milions, aquest pressupost que en
principi tenim previst destinar al Cirque du Soleil.

Si entrem a conèixer les activitats del Cirque du Soleil
ens assabentem de què tenen una àmplia
implantació arreu del món i a Europa. A prop nostre,
a França, organitzen espectacles a Paris, L’Ille,
Toulouse, Montpellier... on justament en aquesta
darrera ciutat presentaran l’espectacle dedicat a
Michael Jackson a partir del 26 de febrer del
2013.També estan presents en el nostre veí del sud i
concretament a Madrid, Bilbao, Sevilla i, també a
només 3 horetes d’aquí a Barcelona. A la capital
catalana i tenen una seu permanent i properament
tenen programats els espectacles “Alegria” i
“Michael Jackson” durant els mesos de desembre
2012 i finals d’abril 2013 respectivament.

També he llegit, com vostè, l’entrevista que li fan
avui a aquesta pallassa, a la Pepa... -no recordo el
cognom-... Planes -gràcies-, evidentment que hi ha
espectacles de qualitat, el que passa és que són
espectacles de qualitat amb menys notorietat. Hi
hauríem pogut apostar però el temps per assentar
aquests espectacles i per consolidar-los hauria sigut
molt més llarg que no pas amb el Cirque du Soleil, ens
hauria calgut molts més anys.

Així doncs, tot i que la vinguda del Cirque du Soleil
pot semblar interessant, no tindrà en cap cas la
consideració d’un esdeveniment singular pels nostres
visitants. Qui hagi volgut veure una de les seves
actuacions ho haurà fet ja o ho podrà fer en molts
indrets dels nostre voltant, podem pensar en si el fet
de presentar un espectacle únic a Europa -tal i com
ens ha explicat el Sr. ministre- serà prou atractiu
perquè qui vulgui veure el Cirque du Soleil opti per
fer-ho a Andorra i no a Barcelona o a Montpellier.

Estem travessant una crisi complicada, estem
travessant una crisi dura també en turisme, sobretot
amb els mercats veïns, i ens calen actuacions
impactants, cops d’efecte importants en aquest
moment. Fer-ho amb el Cirque du Soleil ens assegura
ja el primer any...

Probablement alguns ho faran, però considerant que
l’opció que s’està estudiant s’orienta cap a
espectacles de poca durada no és gens impossible que
alguns espectadors de fora, vinguin únicament a
veure l’actuació i se’n tornin de seguida després
havent aportat ben poc a l’economia andorrana i
posat en perill la viabilitat d’una inversió colossal.

El Sr. Francesc Camp:

El Sr. síndic general:
Hauria d’anar acabant si us plau...

... Ens hauria d’assegurar el primer any un impacte
important i un nombre de visites importants.
Ha parlat de visites... d’espectacles que es fan al
voltant d’Andorra, a Barcelona, a Montpellier i jo li
puc dir que en aquest moment a l’estiu als voltants
d’Andorra no hi ha cap espectacle previst... cap! Ni
a Barcelona, ni a Montpellier, ni a Toulouse al mes
de juliol, amb el qual és un al·licient més per aquesta
gent per potser n’ha vist algun, ja està bé que l’hagi
vist i aquí el que farem és, com que és diferent, pot
tenir més èxit.

Moltes gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre si vol duplicar? Està fora de temps de
totes formes, o sigui que li demano que sigui breu.

El Sr. síndic general:
El Sr. Francesc Camp:

Gràcies Sr. ministre.

Gràcies Sr. síndic.
Aniré ràpid. Seré breu.

El Sr. Francesc Camp:

Dos milions i mig, no. Entre dos milions i mig i entre
2,2 i 2,5 milions, Sra. Gili. Ja ho veurem. Està clar
que són imports alts, però hi ha 300.000 euros de
diferència entre un import i l’altre i és important
tenir un compte en aquest moment.

Sí, gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Entrem en el torn de les repreguntes. Hi ha alguna
repregunta?
Sra. Rosa Gili.
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La Sra. Rosa Gili:
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A veure, la comunicació publicada en la seva web,
en la web oficial del Govern, es diu que un cop s’hagi
presentat el concepte creatiu la validació del
concepte es farà amb el sector turístic.

Sí, moltes gràcies.
Bé, el Sr. ministre ens diu que al mes de juliol no hi
haurà cap d’espectacle del Cirque du Soleil i també
ens ha dit que seria específic el que es faria per aquí
per Andorra.

Jo el que voldria que ens expliqués el Sr. ministre és
si això vol dir que si el sector turístic no veiés
encertada la proposta per qualsevol raó, si Govern es
podria tirar enrere sabent que ja han compromès
35.000 euros -perquè es faci l’estudi-, i que a més a
més també hi hauran aquestes despeses de
desplaçament.

Ens ha fet una petita pinzellada del que seria, però a
mi m’agradaria que entrés una miqueta més amb
detall a fi de què tothom tingui ben clar quin serà el
valor afegit per a nosaltres.
Gràcies.

És a dir, que m’expliqui el Sr. ministre si no hauria
pogut ser més adient de fer-ho al contrari, potser,
abans de comprometre uns diners que eventualment
es podrien perdre.

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

Moltes gràcies.

El Sr. Francesc Camp:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies. Sr. ministre.

És molt difícil, Sra. Gili, explicar un espectacle sense
veure’l. El que sí que faré, si li sembla bé, és enviar-li
el vídeo de l’espectacle perquè el tenim, -també es va
presentar a la premsa- perquè se’n faci una idea, ara,
difícilment podrà valorar l’impacte de l’espectacle
fins que no el vegi. Jo l’he vist el que es fa al Quebec.
Vaig estar al mes d’agost al Quebec, vaig tenir
l’ocasió de veure l’espectacle amb el format que es
vol fer a Andorra, evidentment no el que es farà a
Andorra, perquè serà únic i li puc garantir que és del
mateix nivell que l’espectable que es va fer al
Quebec i del mateix nivell d’altres espectacles amb
carpa. Evidentment és més curt, dura una hora,
també és un espectacle que tindrà un cost molt baix
o gratuït pels espectadors, depèn de si són places
assegudes o no.

El Sr. Francesc Camp:
Gràcies Sr. síndic.
Ens podem tirar enrere per molts motius, justament
per això hem acordat aquest procediment de treball:
primer, fer una primera fase, un preacord per tenir
un concepte creatiu, i ja ens hauria agradat tenir el
concepte creatiu sense haver de pagar un euro
però... a veure, les condicions són aquestes del
Cirque du Soleil i no tenim cap més alternativa. Hem
preferit, de moment, perquè no hi hagi cap tipus de
filtració i, bé, com que tampoc encara hem firmat de
forma definitiva d’avançar només des del Govern,
des del Ministeri de Turisme i des d’Andorra
Turisme amb el Cirque du Soleil, i ara sí que ens
plantejarem parlar amb el sector. Que ens poden dir
que no ho veuen bé? A veure, jo l’única cosa que
veig fins ara a la premsa és que agrada, que es veu
amb bons ulls i no tinc cap dubte que en principi
s’acceptarà, el que sí que potser és que el sector ens
pot recomanar o ens pot guiar cap a unes
modificacions del concepte o una altra forma de
distribuir les entrades que també pot ser... bé, això
ho parlarem amb el sector, però hem cregut que
aquesta era la millor forma de fer-ho, primer fer-ho
nosaltres, tancar un preacord i després bé, quan
tinguem tota la informació i tinguem tots els
paràmetres parlar directament amb el sector perquè
llavors hi hauran tots els paràmetres i tots els factors
per poder decidir si es fa o no aquest esdeveniment.

A veure, vostè suposo que coneix el Cirque du Soleil:
malabarismes, humor, so, música, diferents tipus
d’actuacions que giren en torn al circ i l’únic que li
puc dir és això, que el vegi potser primer en vídeo i
després en real i ja veurà si ens hem equivocat o no,
que –evidentment- confiem que no ens equivoquem.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna altra repregunta?
Sra. Rosa Gili.

Gràcies Sr. síndic.

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

El Sr. síndic general:
Gràcies.

5

Diari Oficial del Consell General

Núm. 18/2012

Alguna altra repregunta?
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passat amb els comuns, diguem-ho així, per
racionalitzar el repartiment de les competències
entre el Govern i els comuns.

Bé, si no hi ha més repreguntes passem a la segona
de les preguntes presentades.

Entenc que la necessitat de dur a terme aquesta
revisió general és compartida, estic segur, per la gran
majoria, jo diria per la unanimitat d’aquesta Cambra,
però no voldria -i a mi em sembla important el què
diré- que el debat quedés desenfocat i que allò que
no és important passés a ser essencial, i m’explicaré.
Al meu entendre, que és també l’entendre de tot el
Govern, els comuns són l’Estat andorrà tant com ho
és el Govern. Per què dic això? Dic això perquè la
peça clau no és prioritzar la competència del Govern
o de les administracions comunals sinó el més
important... -i estarà d’acord amb mi, espero, Sr.
Bartumeu-, és que el que espera el poble andorrà
d’una reforma necessària després de deu anys, o més
de deu anys... o bastants més de deu anys de vigor
d’aquestes dues lleis perquè jo diria que la seva
pregunta es concreta en la delimitació de
competències però això evidentment va lligat també
a una modificació perquè sinó no ho entendria, em
sembla que estem d’acord els dos, també en una
revisió de la Llei de transferències, no?

2- Pregunta amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume
Bartumeu Cassany, president del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit
de data 29 d’octubre del 2012, relativa a
conèixer la situació de les converses amb
els comuns per modificar la normativa
de delimitació de competències entre
l’Administració
comunal
i
l’Administració general.
Fou registrada amb el número 916 i s’ha publicat en
el Butlletí núm. 62/2012 del 29 d’octubre.
Exposa la pregunta el Sr. Jaume Bartumeu Cassany.
El Sr. Jaume Bartumeu:
Sí, Sr. síndic, gràcies.
Bé, és públic i notori que en l’anterior legislatura es
van dur a terme diverses reunions entre el Govern i
els cònsols per analitzar les disfuncions i problemes
d’interpretació que estava comportant l’aplicació de
la Llei qualificada de delimitació de les
competències.

Per tant, el que espera el ciutadà més enllà que
l’Estat o el Govern -sabedors que tots formem part
de l’Estat- és que vertaderament aquesta
reestructuració vagi en benefici, que és el que
esperem tots, d’un millor servei pel ciutadà per dirho d’una manera més clara perquè el ciutadà rebi un
gran servei amb un cost més ajustat. I en aquest
sentit, les converses amb els comuns han de sortir
actuacions i modificacions legislatives. Jo penso que
ens quedaríem curts, -ara contestaré a la seva
pregunta, vaig el més de pressa que puc, però em
sembla rellevant explicar això-, que no únicament
parléssim de competència, de delimitació de
competència i transferències sinó que al transcurs de
tots aquests anys també hi han hagut textos
legislatius que han enfocat en un sentit o en un altre
competències, no? Per tant, això s’ha de mirar amb
un aspecte molt ampli.

En aquesta legislatura hem vist i sentit reiterades
declaracions públiques del cap de Govern fent
referència a un suposat salt qualitatiu en la relació
entre el Govern i els comuns pel que fa a aquesta
qüestió, i per això preguntes al Govern si ens pot
informar, si pot informar al Consell General, de les
eventuals negociacions o converses que s’hagin
mantingut o s’estiguin duent a terme entre el
Govern i els comuns en relació a una nova
delimitació de les competències d’ambdues
institucions?
El Sr. síndic general:

Podria dir moltes coses, però a mi em sembla que és
molt important que digui una cosa, per una qüestió
de l’honestedat política. És veritat que jo estava
assentat en aquell moment, no pas a Govern però del
costat dels comuns, i vostè, el seu govern va iniciar
unes negociacions amb les quals no es va aprofundir,
però penso que es va fer un gran treball, almenys es
va començar a fer un treball important.

Gràcies.
Per part del Govern té la paraula el Sr. cap de
Govern, el Sr. Antoni Martí.
El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.
Sr. Bartumeu, el Govern evidentment vol i a més
informarà de la seva pregunta.

Jo el que li puc dir, és que els comuns fa un any que
estan exercint les seves altes responsabilitats. Ells em
van demanar que a veure, si podien consensuar entre
ells una posició unànime, comuna, dins de les seves
possibilitats, sabedors, evidentment que les

A veure, anem per parts. Efectivament durant
aquesta legislatura s’han reprès, i dic ben bé s’han
reprès, les converses que ja hi havia hagut en el
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problemàtiques econòmiques socials de cada una de
les parròquies són molt diferents. Per tant jo també
entenc que serà complicat doncs el que se’m va
demanar. Però ja per anar concloent, hi ha previst, per anar concretant i concloent-, s’ha previst que el
dia 23 i 29 d’aquest mes comencem a tenir unes
reunions. Però també li he de ser honest, jo penso
que aquí treballarem, veurem quina és la posició
global dels comuns. S’haurà de pactar una
metodologia, que en el seu moment, jo penso i ja
vaig tenir l’ocasió de parlar amb vostè, que la
metodologia que va utilitzar l’antic govern, l’anterior
govern, doncs a mi em semblava satisfactòria. Però
també li he de dir que a mi em sembla que això no
s’acabarà pas aquest any, és un procés molt llarg, i
insisteixo, és un procés, -vostè em fa la pregunta en
el sentit de les competències, però vostè sap millor
que ningú, que no únicament haurem de parlar
d’alimentació de competències però sobretot també,
perquè no ens enganyem, darrera de les
competències hi ha transferència o viceversa. És a
dir, s’haurà de veure qui assumeix quines
competències, i sobretot com es financen aquestes
competències, i evidentment per poder fer això
també s’haurà de revisar, i espero dins de la serenor
en uns moments complicats, doncs la Llei de
transferències.

necessària reforma tributària. M’estic referint a un
dictamen en el qual demanen ni més ni menys, que
incrementar el tipus de gravamen addicional de
l’impost sobre les transmissions patrimonials
compensant-ho amb la disminució o absorció del que
aplica l’Administració general, que se’l quedarien els
comuns. La conversió de l’ITP en un tribut solament
comunal, la previsió de subvencions directes i
incondicionades als comuns per a compensar pèrdua
d’ingressos, arbitrar una participació dels comuns en
la recaptació que en l’IGI generen les transmissions
immobiliàries, i mantenir la transmissió immobiliària
subjecta amb dos tributs, -l’ITP i l’IGI-, de forma que
el que es paga pel primer es pogués descomptar de la
quota del segon. Només ens demanen això.

Gràcies Sr. síndic.

Sr. cap de Govern, hauria de ser breu si us plau...

El Sr. síndic general:

El Sr. cap de Govern:

Gràcies.

Sí, molt breument.

Sr. Bartumeu.

Evidentment ha sigut una equivocació, vostè
entendrà que fa més de deu anys, en tot cas dinou.

El Sr. Jaume Bartumeu:

Dit això, sí que és veritat que hi ha hagut aquest
encadenament de demandes. Una cosa són les
demandes i una cosa és la negociació i una cosa és el
que espera el ciutadà.

Per tant, jo el que li dic en aquesta rèplica és que
com que no hi veig cap plantejament de reducció de
la despesa, sinó d’augment dels ingressos, arribarà un
moment, que jo ja entenc que s’hi s’han de fer
aquestes reunions no podia ser avui, però que ens
haurà de definir quina és la política que pensa
defensar vostè en relació amb la delimitació de
competències i transferències.
Gràcies.
El Sr. síndic general:

Sí, gràcies Sr. síndic.
Sr. cap de Govern, més de deu anys, sí dinou anys,
dinou anys d’aquelles lleis. Competències i
transferències, efectivament, ho sabem tots. Al
darrera de les competències hi ha d’haver les
transferències. Les transferències dels comuns, que
precisament aquests dies que estem estudiant el
Projecte de pressupost 2013, ens adonem que
augmenten en un 21% en el pressupost 2013, per la
seva vinculació amb els ingressos de l’Estat, només
per això, per la previsió d’ingressos.

A mi em sembla, que sense voler entrar en cap classe
de polèmica, a mi em sembla que tenim de basar el
nostre discurs en això, en això. I val mes que el
basem en això, perquè hi va el futur estructural que
ens hem guanyat durant molts anys històricament en
aquest país, que poden conviure de forma perfecta
els comuns i un govern. Perquè en aquests moments
que hi ha molta angoixa i molta impaciència i en un
moment de crisis, el que sura d’una forma
permanent, és que verdaderament la gent el que vol
és eficiència i eficàcia, i sobretot vol unes
institucions que estiguin molt a prop dels ciutadans.

Però la meva pregunta anava en el sentit, vostè
políticament potser ho ha de fer així, si hi ha aquesta
reunió convocada que ens deia, d’esperar. Però clar,
els comuns de moment, lluny d’entendre que cal
reformar el sistema de finançament d’acord amb el
nou marc tributari, el que fan és enviar-nos
dictàmens que parlen d’implicacions constitucionals
per a les hisendes dels comuns, quan avancem en la

Quan dic això, el que no perdona, penso jo, el
ciutadà, és que aquí entrem en una guerra
simplement recaptatòria, perquè això no és el que
espera el ciutadà. El que espera del tema de la
limitació de competències, que evidentment va
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associat amb la Llei de transferències, i vostè sap que
a més pot anar associat amb la Llei de finances
comunals, és que d’aquí surti un pacte per un model
que sigui sostenible, com ho ha sigut durant dinou
anys, - no pas deu anys - com vostè i d’altres
persones van votar vàries lleis qualificades. Això és
el que hem de fer, modernitzar, perquè és impensable
que unes lleis no es puguin modificar al cap de vint
anys, modernitzar la Llei de transferències, la Llei de
competències en quin sentit, en un sol sentit en
benefici del ciutadà, i per tant, qui vulgui jugar
simplement d’un costat i de l’altre, amb un efecte
recaptatori, em sembla que s’equivoca perquè en
definitiva no penso que sigui el que espera el ciutadà,
i n’estic convençut, i em permeto..., i acabo Sr.
síndic, i potser no és massa elegant de parlar en nom
de tots els consellers, jo estic convençut que tampoc
és el que desitja aquesta Cambra. El que desitja és un
debat honest amb els comuns, independentment
d’aquestes demandes, jo hi estic convençut, perquè
faig confiança a l’alta responsabilitat que tenen en
aquests moments històrics...

Sessió ordinària del dia 8 de novembre del 2012

Sr. cap de Govern...
El Sr. cap de Govern:
Sí molt ràpidament, simplement dir que, -li contesto
de seguida Sr. Bartumeu, i em permeto aquesta
llicència-,
dir
que
de
totes
maneres
independentment que esperem aquestes dues
reunions, i li feia referència que vostè va engegar
doncs aquest procés en la última legislatura. Sí que
és veritat que s’ha avançat amb els comuns, en el
sentit justament contrari del que vostè si mai
interpreta -però sense cap classe de maldat- pel que
demanaven els comuns que és amb la Llei d’atenció
social, amb la qual s’està clarificant temes molt
essencials que toquen una cosa tan sensible com són
les qüestions socials.
En la seva pregunta li deia que sí, i no li puc
contestar d’una altra manera que: que sí, per què?
Perquè estem parlant independentment que el
Govern i el grup que dóna suport a una majoria
amplíssima per canviar les lleis qualificades, penso
que no seria just, no seria una manera respectuosa
amb unes lleis que si són importants, és perquè a més
a més, el Consell -i amb bon criteri- les va fer
qualificades, i al ser qualificades jo penso, que
independentment de ser qualificades, però el fet que
siguin qualificades això mereix un ampli consens.

El Sr. síndic general:
Hauria d’anar acabant si us plau....
El Sr. cap de Govern:
... jo penso que ens en sortirem..., estic acabant Sr.
síndic.

Doncs a la seva pregunta, té el compromís del cap de
Govern d’anar-lo informant de com avancen les
negociacions.

Moltes gràcies.

Moltes gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
El Sr. síndic general:

Entrem en el torn de les repreguntes...

Gràcies.

Sr. Bartumeu.

Hi ha una altra repregunta...
El Sr. Jaume Bartumeu:

Si no hi ha cap més repregunta, passem doncs, a la
tercera de les preguntes.

Sí, gràcies Sr. síndic.
Miri Sr. cap de Govern, no d’un costat i de l’altre, de
moment només hi ha un costat que demana. L’altre
costat, no s’ha manifestat.

3- Pregunta amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Gerard
Barcia Duedra, Conseller General del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 29 d’octubre del 2012,
relativa a la separació d’un dels camps
de neu del Principat d’Esquí Andorra
per causa de les polítiques fiscal i
turística del Govern.

El Govern ens diu que s’ha de reunir, nosaltres
tampoc només manifestem que una preocupació. La
repregunta és: podem tenir el compromís del cap de
Govern que no a cada reunió, que no correspon
perquè el Govern ha de negociar, però que
periòdicament ens mantindrà informats de l’estat de
l’evolució d’aquestes converses?
Gràcies.
El Sr. síndic general:

Fou registrada amb el número 917, i s’ha publicat en
el Butlletí núm. 62/2012, del 29 d’octubre.

Gràcies.

Exposa la pregunta el Sr. Gerard Barcia Duedra.
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Andorra no la necessita i justament amb una cosa
tan essencial com l’esquí, doncs, jo no les
comparteixo però, en tot cas, tot i no compartir-les
les respecto.

Gràcies Sr. síndic.
Cap a finals d’octubre, l’accionista privat majoritari
d’una estació d’esquí del Principat va fer pública la
seva decisió d’abandonar Esquí Andorra, la qual
posteriorment va ser acceptada per aquesta
associació.

Aquí, abans de tot, li he que dir que no hi ha cap
desordre, eh? Jo penso que no hi ha cap desordre
amb el que estem dibuixant des del Govern.
La posició del Govern em sembla que és clara, és
respecte a la fiscalitat que s’ha d’aplicar a les
estacions d’esquí, vostè sap que les estacions d’esquí
en el seu moment van voler un IGI especial, per dirho així, com en el seu moment tenien un mòdul
especial. Quina va ser la contesta del Govern, -i a
més a més, hi havia la possibilitat en tràmit
parlamentari de poder-ho fer-, és va -penso jo- fer
una decisió que es basa dins l’equitat i una decisió
que es basa dins de la consolidació d’un sistema fiscal
que necessita el seu temps.

Diversos representants del Govern, membres del
Grup Parlamentari de DA, i també dignataris de
comuns de la mateixa tendència política, van sortir a
corre cuita a efectuar declaracions contradictòries
però en alguns casos podien comprometre les arques
de l’Estat andorrà, i obviaven la resta de sectors de
l’economia productiva del país prescindint de
l’obligat debat polític, econòmic i social que una
comunicació d’aquesta envergadura requereix.
Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata
entenem que respondre a un tal cop de força d’un
empresari o d’un sector en concret anunciant
públicament
possibles ajudes,
exoneracions,
subvencions, exempcions i dispenses en un moment
de crisi tan greu com l’actual i en ple desplegament
fiscal com es troba el nostre país, és una autèntica
temeritat.

Per tant, a la seva contesta des d’un punt de vista
fiscal, perquè vostè ho diu des d’un punt de vista
fiscal i turístic. Comencem pel fiscal, si vostè feia
referència a això, el Govern de moment el que vol -i
ho va dir el ministre de Finances en el seu momentés a veure com acaba l’aplicació de l’ISI i després ja
veurem. Ara bé, també és veritat, abans de parlar de
l’aspecte turístic, que a ningú se li escapa que l’esquí
és un dels majors productes per al nostre creixement
i, per tant, és veritat que no és pel cop de força d’un
o de l’altre, -i jo evidentment tindré la prudència de
no citar noms- però, és veritat que alguna reflexió
global s’haurà de fer.

Pot explicar el cap de Govern quina és la política en
els aspectes fiscal i turístic que vol implementar
respecte a les estacions d’esquí dins del marc global
de l’economia andorrana?
Gràcies Sr. síndic.

El Govern no tanca les portes, i això ja ho ha dit, ho
va dir el ministre de Finances i ho repeteix avui el
cap de Govern, no tanca les portes una vegada
consolidat el sistema fiscal de poder parlar amb els
comuns -pel que fa referència al tema fiscal-.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Per part del Govern, respon el Sr. cap de Govern.

Pel que fa referència al tema turístic, miri el tema
turístic... a mi, en una època m’agradava molt i
estava de conseller; fer comparatives, avui no les
faré, però simplement en faré una, no la compararé
amb res, li puc assegurar que de forma directa per
promocionar l’esquí, la neu... -vull dir, és el Govern
que de forma directa, eh?-, independentment d’altres
accions exclusivament per potenciar les dos valls a
nivell d’esquí és el Govern el que dedica més diners.
Els pot dedicar bé, tot es pot discutir, es pot discutir
el Cirque du Soleil, es pot dir si en dediquem més... es
pot discutir tot, ara, a mi em sembla que és notori i
és sabut quina és la política fiscal, la política fiscal es
basa sobre l’equitat, la racionalitat, ara, això no
tanca les portes a poder parlar dins de la cautela, la
prudència i sobretot amb un ànim productiu amb
tots els que formen les estacions d’esquí -Esquí

El Sr. cap de Govern:
Gràcies Sr. síndic.
Amb molt de gust respondré, doncs, a la pregunta
del conseller.
Simplement dir-li que em sembla que és d’actualitat
que aquest Govern no es mou a cop de força, eh? És
a dir, no vull anar més lluny i, per tant, com és mou
és a base de criteris que volem sostenir des d’un punt
de vista de la racionalitat i equitat.
Li contesto, doncs, a la seva pregunta: jo penso que
la política fiscal i turística del Govern respecte a les
estacions d’esquí, és pública i a més penso que és
coneguda i a més penso que no ha variat aquestes
últimes setmanes, però abans de respondre també li
diré que jo entenc que vostè fa la seva feina i que
algunes apreciacions que semblen que estan més
aviat volent la confrontació en un moment en el que
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unificar-se i racionalitzar-se optimitzant tots els
recursos.

Andorra- que desitjo, i ho dic així públicament, que
es pugui reconduir la situació.
Penso que ja he contestat en línies generals a la seva
pregunta i ja acabo, Sr. síndic.

Si el Govern arriba a conclusions precipitades
cometent els mateixos errors de judici que ja ha
comés en altres sectors darrerament farà del nostre,
un país ingovernable i per més que DA s’hauria de
tenir per única força política irresponsable del
desgavell, tothom en patiria.

Simplement dir que evidentment nosaltres no fem
política sota cops de força, nosaltres el que intentem
és fer política sobre una cosa que es diu equitat i
racionalitat.
Gràcies.

Un mal càlcul, una mala gestió, una precipitació en
el moment que estem vivint de gran crisi i en ple
desplegament fiscal podria portar a una profunda i
justificada incomprensió de la ciutadania i, per tant,
a protestes i a peticions d’equiparació amb qui es
volgués privilegiar amb els corresponents rebutjos
d’acceptar l’ordenament fiscal per part d’altres
sectors, cosa que tindria conseqüències greus i
negatives per l’economia d’Andorra i en particular
pels ingressos del Govern.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Té la paraula el Sr. Gerard Barcia.
El Sr. Gerard Barcia:
Gràcies Sr. síndic.
Ningú vol, ni podria negar, el rol importantíssim de
les estacions d’esquí pel Principat d’Andorra. Són un
emblema del qual tots estem orgullosos.

No es pot perdre de vista que la situació actual és
delicada perquè tots els sectors de l’economia
andorrana perquè d’una banda s’estan demanant uns
esforços de contribució envers les arques públiques
que mai s’havien demanat fins ara, i d’altra banda es
demana en el pitjor moment dels viscuts pel nostre
país en els darrers quaranta anys. Però això, ho
repeteixo, no afecta només a les estacions d’esquí i
hem de reconèixer que si els esforços fiscals
s’haguessin demanat responsablement i de manera
esglaonada en el decurs de les darreres dècades de
ben segur no haurien pesat tant.

Això no vol dir, però, ni que puguin lluir per elles
soles, ni que siguin la sola font de riquesa del
Principat d’Andorra, ni que siguin l’única clau
estratègica del sector turístic, ni de l’economia
productiva.
Ni tampoc significa que es puguin considerar totes
per igual, doncs, n’hi ha que han rebut més inversió
pública i altres menys, i sobretot n’hi ha de més
participades per capital privat que d’altres.
Curiosament la que ha abandonat l’associació
d’estacions d’esquí és la més participada per capital
privat de totes i la que presenta millors resultats.

Sense voler-ho retreure però sí recordant-ho amb
realisme vull dir que el Partit Socialdemòcrata ve
apuntant que cal assumir bastint-lo i aplicant-lo
l’edifici fiscal d’aquest país des de fa molts anys. El
retard en l’assumpció de les responsabilitats ens ha
portat a on som, a haver-les d’assumir
indefugiblement totes de cop i, a més, en mal
moment però les regles del joc no les poden aplicar
de manera que no les hagi d’assumir tothom amb
paràmetres similars. I no hi podrà haver ni empreses
ni empresaris forts en un Estat que no recapti els
ingressos suficients per donar resposta a les
necessitats del país... dit amb unes altres paraules, no
hi podrà haver contingut si no hi ha continent.

Abans d’afirmar que les estacions d’esquí pateixen
més que altres comerços perquè se les ha carregat de
taxes, de tributs i d’impostos tant per part dels
comuns com per part de l’Administració central,
només cal fer una mirada per comprovar que en cap
cas se les ha carregat més que a la resta d’agents i
sectors de l’economia productiva d’Andorra.
No es pot oblidar que l’Estat andorrà ha fet moltes
inversions perquè les estacions puguin rebre a tot el
llarg de la temporada d’hivern el gran nombre
d’esquiadors que reben i oferint-los l’entorn i els
serveis d’alta qualitat que els reserven.

Gràcies Sr. síndic.

S’han efectuat infraestructures importantíssimes que
reverteixen en positiu per tothom i permeten uns
accessos privilegiats a les estacions d’esquí.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

Les polítiques turístiques d’Andorra també han de
respondre a la complementarietat del país, han de
deixar de fer-se en nombre de set més una, per

Sr. cap de Govern.
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El Sr. cap de Govern:

El Sr. síndic general:

Sí, gràcies Sr. síndic.

Entrem en el torn de les repreguntes.

Bé, jo acabo de sentir el contingut de la seva rèplica
però segurament vostè no esperava la meva contesta.

Sr. Gerard Barcia.

No ha dit res que en aquesta rèplica que vagi en
contra de la meva contesta. No ho he acabat
d’entendre.

El Sr. Gerard Barcia:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Miri, Sr. cap de Govern, referent a la seva al·lusió
que tots llegim papers i tots fem el que podem; sí, Sr.
cap de Govern, tots fem el que podem, inclòs vostè.

Jo entenc que vostè ha de llegir papers i tots fem el
que podem... Ara bé, jo li dic el mateix, és a dir,
vostè em diu: “El Govern actuarà amb un cop de
força”... No, miri, nosaltres això no ho enfoquem des
d’un punt de vista de què si uns som més
responsables o menys responsables. Nosaltres ho
enfoquem com que tots hauríem de ser responsables,
i ho enfoquem com que justament, i li he dit abans,
no ens agrada el que està passant amb Esquí
Andorra, a més ho he declarat amb altres llocs, no
en aquesta Cambra però avui tinc l’ocasió de poderho dir.

Miri, la meva repregunta és, vostè creu que les
estacions d’esquí a terme poden continuar essent
gestionades com ho són ara. És a dir, algunes 100%
públiques i algunes altres públic-privat?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. cap de Govern.

Jo no m’allargaré gaire més, jo l’únic que dic és que
jo el que no faré avui és dir que tot s’ha fet bé en
aquest Estat. Ara, la meva obligació és que a partir
d’ara mirem de fer-ho millor, no?

El Sr. cap de Govern:
Sí, gràcies.

Per tant, aquí s’haurà de tenir una reflexió amb una
certa alçada més enllà de llegir discursos i tenir les
idees clares.

En tot cas si m’he excedit verbalment, demano
excuses, perquè no ha sigut la meva... i ho dic així de
clar.

L’esquí és massa important. Pesa massa sobre el
nostre Producte Interior Brut, per tant, qualsevol
confusió aquí dins no beneficia l’Estat andorrà i la
nostra obligació és poder-lo ajudar.

La seva pregunta és interessant, però no tindrà del
cap de Govern una contesta clara. I li diré perquè.
Perquè això és un debat molt complex, i vostè ho
sap.

Per tant, torno a dir-ho, no tanquem les portes a cap
possible negociació...

Avui dia hi ha societats... tothom coneix en aquesta
Cambra com funciona, que són purament públiques i
d’altres que estan en capital privat. N’hi ha que
funcionen millor que d’altres. Vostè entendrà que
avui el que no faré és dir quines funcionen millor o
pitjor.

El Sr. síndic general:
Hauria d’anar acabant si us plau...
El Sr. cap de Govern:

El que és veritat és que quan tenim un problema, jo
més que contestar-li a la seva pregunta, si m’ho
permet, perquè en sóc incapaç avui, perquè això
necessita una anàlisi bastant més detallat, la meva
sensació és que quan una estació d’esquí pateix, està
patint Andorra. No sé si m’explico. Això a mi em
sembla molt important.

Acabo Sr. síndic.
A una possible negociació, però qualsevol negociació
es farà, i ho repeteixo potser avui em faig pesat, dins
de l’equitat perquè estic d’acord amb vostè amb un
intent que estic segur que aconseguirem entre tots
d’una reforma fiscal per donar estabilitat als nostres
ingressos que bé que ho necessitem en aquests
moments.

Aquí jo penso que s’ha d’acabar amb aquesta lluita
de veure quina estació va millor. Que em sembla que
va una mica amb la seva primera intervenció, no des
d’un punt de vista amb aquest aspecte de
nacionalitzar-ho. Però quina estació va millor,
aquesta lluita de quina estació va millor, no és la que
jo comparteixo.

I sobretot, i així faig una part del discurs del Partit
Socialdemòcrata, per poder garantir l’estat del
benestar, que sempre en parla i avui se n’ha
descuidat.

Jo sé que hi ha estacions que estan patint, i això no
és un problema d’aquella estació o d’aquella

Gràcies.
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parròquia, és un problema de l’Estat Andorrà, perquè
ens hi juguem massa. Per tant això mereix una
reflexió amb la qual, evidentment, compto de forma
decidida amb el Grup Demòcrata. Però em sembla
que és una cosa que no vull, però que em sembla que
és un tema major que vostè aixeca en aquests
moments, que necessita també, i no vull fer-ho tot
en consens, perquè de vegades ho he volgut i no ho
he aconseguit, però aquest em sembla que també és
un tema que necessita una reflexió i més siguem a
reflexionar, millor ens portarem.
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salvar-los per salvar-los, és buscar verdaderament
que això funcioni, que funcioni.
Miri, això qui em coneix, quan era cònsol d’Escaldes,
sap que en aquest aspecte sóc bastant nacionalista.
Però quan dic nacionalista, vol dir en el sentit més
ampli i més noble de la paraula. A mi em preocupa
molt algunes situacions d’algunes parròquies, i per
tant, l’únic que dic és que algun sistema haurem de
fer. Perquè vostè entendrà que aquí no estem per fer
mimetismes com passa en altres països a nivell
econòmic; per tant, alguna solució. Això no vol dir
que ja estigui pensant en exoneracions, no vol dir
res. Vull dir, jo penso que aquí estem al Consell
General, no podem dir qualsevol cosa, no dic pas que
vostè ho hagi dit, però en tot cas jo no m’ho puc pas
permetre, i alguna vegada tots fem el que podem,
segurament dic qualsevol cosa, eh?

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna altra repregunta?
Sr. Gerard Barcia.

Dit passant i doncs, per excusar-me una vegada
més....

El Sr. Gerard Barcia:
Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Sr. cap de Govern, vostè ha dit que quan una estació
pateix, pateix Andorra. Se’n pot desprendre de les
paraules que quan una estació pateix la manera
d’arreglar que no pateixi, -i dic una estació o
qualsevol altre sector de l’economia productiva-,
s’arregla a base d’exoneracions o de subvencions?

Hauria d’anar acabant, si us plau...
El Sr. cap de Govern:
Acabo Sr. síndic.

Dec tenir un dia dolent, i potser no m’he explicat bé.

El que volia dir és que aixequem el debat de tot això.
No em faci dir una cosa que no he dit, però en tot
cas, jo em sembla que m’he expressat de forma
suficientment clara quan li he explicat. No és qüestió
de a cops de reaccionar, perquè de seguida una cosa
va malament, anem a buscar exoneracions d’aquí i
allà, és qüestió, verdaderament, de buscar les
solucions amb uns problemes que sabem que hi són,
però agafant perspectiva i sobretot mirant com ho
podem solucionar a curt i a llarg termini, perquè ens
hi va bona part de l’estabilitat d’Andorra.

Jo no ho he dit això, jo no ho he dit.

Gràcies.

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

Vostè en la seva primera pregunta, justament anava
per aquí, a veure si els cops de força, hem de
començar a aplicar exoneracions per tots els
costats... no, jo en la primera contesta ja li he dit el
que en pensava.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna altra repregunta?
Sr. Gerard Barcia.

Jo el que dic, és que de la mateixa manera que el seu
company, el seu president, el Sr. Jaume Bartumeu,
parlava d’un tema molt important, que és el tema de
competències i transferències. Jo el que li dic, és que
tot això va lligat en algun moment donat. No dic
que vagi intrínsecament lligat amb el tema de
competències i transferències, però anem a mirar el
que pot passar en un futur.

El Sr. Gerard Barcia:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Miri, Sr. cap de Govern, vostè l’ha agafat amb jo
avui. Primer em diu que tots fem el que podem i
després em diu que tinc el mal dia.
Bé, miri, deixem-ho aquí...

I per tant, hi ha comuns -vostè ho sap- que passen
per mala situació. Per tant, no és qüestió de buscar
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en aquest sentit? Si pot ser una mica més concret, si
ho pot precisar, si us plau?
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Doncs, passem a la quarta de les preguntes.

4. Pregunta amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa
Gili Casals, Consellera General del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit
de data 29 d’octubre del 2012, relativa
als canvis de condicions de terminis i de
pressupost del projecte del nou estadi
nacional.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. cap de Govern.
El Sr. cap de Govern:
Sí, jo tinc una obligació de contestar-ho tot.
No, Sr. Barcia, el que té mal dia sóc jo.

Fou registrada amb el número 918 i s’ha publicat en
el Butlletí núm. 62/2012, del 29 d’octubre.

(Se senten rialles)
No tinc el costum d’atacar-lo contínuament, de
vegades també tinc l’honradesa d’atacar-me a mi
mateix, fixi’s bé...

Exposa la pregunta la Sra. Rosa Gili Casals.

No és que no li vulgui contestar, però és quan vostè
em fa preguntes que són de calat. I vostè diu: el cap
de Govern no les sap contestar. Bé, és que, a veure,
no és qüestió de saber-les contestar o no, vostè em
pot apretar tot el que vulgui, eh! Però a mi em
sembla que són temes que necessiten una reflexió i
que no es poden contestar amb una pregunta així.

Gràcies Sr. síndic.

La Sra. Rosa Gili:
El passat 22 d’octubre, el secretari d’Estat d’Esports
Jordi Cerqueda va fer unes declaracions en les quals
anunciava l’allargament de les obres del nou Estadi
Nacional així com l’increment de preu del projecte,
passant dels 3,5 milions d’euros previstos inicialment
a pràcticament 4 milions d’euros.

Ara, jo penso que el que ha aixecat vostè com a
debat l’hem de fer molt més ampli. Anem a buscar
fórmules perquè tots sabem com està la situació
econòmica. Tots sabem que és veritat que un dels
pilars, si no l’essencial pilar avui dia, perquè va lligat
el comerç, l’hosteleria, i d’altres coses, és que
verdaderament
ens
funcioni
sobretot,
malauradament -tant de bo fos tot l’any-, la
temporada d’hivern. I per això hi té una influència
decisiva, doncs, les estacions d’esquí.

Considerant l’exposat, pregunto:
- Ens pot explicar Govern les raons d’aquests canvis
de condicions?
Moltes gràcies.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Respon pel Govern el Sr. cap de Govern.

A partir d’aquí jo no puc anar més lluny. El que
passa és que a mi em sembla, i el Sr. Bartumeu ho
sap, que quan es parla, perquè fa molt anys que fa
política i molts que estan aquí, que quan es parla de
competència i transferències tots aquests assumptes
que vostè els aixeca, i jo penso que els aixeca amb
bon criteri, se’n parlaran.

El Sr. cap de Govern:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Sra. consellera, el cost de la construcció de l’estadi
nacional segueix exactament tal com va quedar fixat
en el seu dia en el plec de bases del concurs d’idees.
El sobrecost, -jo ho puc entendre-, segons les
declaracions que hagi fet el secretari d’Estat doncs,
d’Esports. El sobrecost de mig milió d’euros al qual es
refereix la Sra. consellera, vostè mateixa, no és de la
construcció de l’estadi, sinó que es refereix a unes
obres de canalització que s’efectuaran al marge dret
del riu Valira, en aquella zona.

Jo en el seu moment, també m’he compromès amb el
seu president d’explicar com aniran avançant totes
aquestes negociacions, perquè no tingui cap dubte
que ho he dit abans.
Per tornar i acabo Sr. síndic, que el tema que vostè
ha aixecat és un tema que també farà d’actualitat
quan parlem de transferències i competències.

La construcció de la primera fase, per dir-ho així, de
l’Estadi Nacional, afecta -no sé si vostè n’és sabedor,
però per això fa la pregunta- al col·lectar d’aigües
residuals i pluja existent al terreny, i per tant abans
de començar les obres d’aquesta fase cal desviar el
col·lector i canalitzar el riu Valira en aquell punt.

Gràcies
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna altra repregunta?
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Aquests treballs -a mi em sembla que és important
que li faci menció d’això- comprenen, doncs,
substituir el col·lector i també l’actual mur de
canalització del riu, per un mur més alt que ajudi a
contenir possibles avingudes d’aigua, i que pugui
suportar la graderia de l’estadi.

del país, i durant la seva compareixença pública
davant de la Comissió d’Educació i Esports, els
passats 26 i 27 de setembre respectivament, deixant
constància, un cop més públicament, que la primera
fase del projecte de l’Estadi Nacional, en cap cas,
podia superar els 3,5 milions d’euros.

Amb una paraula, perquè s’entengui bé. Quan el
secretari d’Estat va parlar no dels 3,5 milions d’euros,
sinó que en parlava gairebé de 600.000, és perquè en
el seu moment, jo penso que va dir una cosa que és
veritat, però no del tot. Per què? Perquè la producció
del riu Valira en aquell indret, -i ha costat, perquè
ens situem, i els que ens puguin escoltar entenguin
de què estem parlant-, no gaire lluny del Lycée, era
una cosa demanada des de fa molt temps en aquella
zona pel Comú d’Andorra la Vella, com també es
demana del Comú d’Andorra la Vella, com també es
demana del Comú d’Andorra la Vella la part de
Santa Coloma. I a més a més, hi havia un col·lector.
Això independentment de la construcció de l’estadi,
per dir-ho a la inversa, si no haguéssim hagut de fer
l’estadi, o si no es fes l’estadi, aquesta obra s’hauria
hagut de fer igual. Per tant, vull dir, no hi ha cap
causa efecte amb un sobrecost en aquest aspecte, i
per tant, jo el que li he de dir és que una mica lligat
al que deia vostè, que en temps de crisi s’ha de ser
molt curós, en una altra pregunta que havia formulat
el company ministre de Turisme, ho mirarem de serho, i per tant, continuo defensant que aquest
projecte doncs val 3,5 milions d’euros, dels quals
també, vull dir, ja n’hem parlat moltes vegades amb
vostè, hi haurà una aportació de la Federació de
Futbol de 2 milions d’euros.

El dia de la compareixença pública, en demanar-li jo
mateixa si el pressupost augmentaria per culpa dels
canvis sobrevinguts i ja en aquell moment ens va
parlar de canalitzacions del riu i no sé quines coses
més tècniques que ha desenvolupat ara el Sr. cap de
Govern, li vaig demanar si augmentaria el pressupost
o bé si hauríem de renunciar a algunes d’altres coses.
El Sr. Jordi Cerqueda ens va enumerar de manera
exhaustiva tot el que hauríem de renunciar per
mantenir el cost pressupostat. Com a exemples ens
va citar el cost de les cadires de les grades que
passarien de costar uns 70 euros a uns 30 euros. Que
la passarel·la d’accés per al riu seria menys ampla del
que s’havia previst inicialment. En tot cas, va afirmar
de manera clara que el segon avantprojecte proposat
per l’empresa d’arquitectura mantenia el pressupost
demanat en el plec de bases de 3,5 milions d’euros.
D’aquí més gran la sorpresa del passat 22 d’octubre
quan ens assabentàvem que el projecte s’allargaria
més del previst i que a més el pressupost del nou
estadi del Consell havia augmentat fins a arribar a
gairebé quatre milions d’euros. Ho podem vestir com
volem, es pot separar, es pot desglossar però crec que
el Sr. cap de Govern ho acaba de dir ara mateix, va
íntimament lligat amb aquest projecte.
Crec que és bo recordar que aquest projecte arrenca
i sembla poder-se justificar únicament en els difícils
moments en què ens trobem per la promesa de la
UEFA de finançar la instal·lació amb dos milions
d’euros. Així es podria concebre com un projecte
prioritari lligat a una promesa de subvenció
econòmica externa que no es podia desaprofitar. Ara
bé, malgrat que en podem entendre la motivació, i
sense entrar a valorar-ne ara la conveniència, des del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata lamentem
fortament que el projecte es posés en marxa
únicament amb una promesa o un compromís verbal,
tal i com ens va reconèixer el secretari d’Estat, el Sr.
Jordi Cerqueda el passat 27 de setembre. Govern es
basaria, sembla ser, únicament en la paraula de
Thierry Fabre, responsable de les instal·lacions de la
UEFA, únicament en una paraula, de la qual no
dubtem en cap moment de la seva sinceritat.

Moltes gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sra. Rosa Gili...
La Sra. Rosa Gili:
Sí, moltes gràcies.
La memòria de l’Estadi Nacional que es pot llegir a la
pàgina 30 del plec de bases del concurs de selecció
d’un professional de l’arquitectura per la redacció del
projecte i direcció de les obres de construcció de
l’Estadi Nacional d’Andorra deixa ben clar en el seu
punt 9 i cito literalment: “La primera fase de
construcció que es projectarà, en cap cas podrà tenir
un cost superior als 3,5 milions d’euros”.

Volem deixar constància que ens sembla poc seriós,
per part d’un govern, que es diu responsable, ens ho
ha dit vàries vegades el Sr. cap de Govern, de
llençar-se en un projecte d’aquesta índole sense
partir d’un compromís ferm. I de la mateixa manera,
avui, tampoc ens semblem massa seriosos els canvis

Fins fa uns dies les diverses declaracions públiques i
reiterades de Govern sempre havien anat en la
mateixa línia, i així ho corroborava també el
secretari d’Estat d’Esports en una cadena de ràdio
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pressupostaris en el projecte del nou estadi del
Consell.

l’estadi, i per tant jo puc entendre que segons com
s’expliqui això ha portat a confusió la Sra. consellera.

Moltes gràcies Sr. síndic.

Moltes gràcies.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Sr. cap de Govern...

Entrem en el temps de les repreguntes.
Sra. consellera, Sra. Rosa Gili.

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

La Sra. Rosa Gili:

Sra. consellera intentaré ser seriós, anem per parts.

Sí, moltes gràcies.

La setmana que ve hi ha una reunió..., perquè així ja
és la tercera vegada que em fa preguntes sobre
l’estadi, i la meva obligació és contestar-li tantes
vegades com vostè em formuli preguntes. Ara bé,
anem per parts doncs.

Bé d’entrada m’excuso d’haver de tractar aquest
tema una vegada més. Estava segura que m’ho diria
el Sr. cap de Govern, la realitat ens hi obliga, en cap
moment és per enredar el Sr. Martí.
Sobre el que ens ha dit el Sr. cap de Govern, bé
doncs ens alegrem que la setmana que ve hi hagi
reunions sobre aquest tema. Però a mi el que
m’agradaria d’una part demanar és:

La setmana que ve hi ha una reunió doncs amb la
federació, ja per concretar, està molt avançat un
contracte amb el qual hi ha la garantia de tenir els
dos milions d’euros. De seguida que estigui firmat, a
més té la paraula del cap de Govern, que li faré
arribar, per tant així potser ens estalviem una quarta
pregunta, que té tot el dret de fer-ho sobre l’Estadi
Nacional.

No hagués estat millor fer totes aquestes reunions,
que imagino, -bé el Sr. cap de Govern ens ho
confirmarà-, que imagino que el que es vol, és potser
ara firmar un conveni que deixi ben clar el
compromís aquest. No hauria estat millor de fer-ho
abans de què s’hagués fet un plec de bases, que
s’hagués adjudicat a una empresa d’arquitectura amb
tot el cost que tot això correspon? No hagués sigut
millor fer-ho abans d’això?

Dit això, intentaré ser correcte perquè sempre miro
de ser-ho. M’ho llegiré, eh!
Tant la canalització del riu Valira en aquell punt
com la separació del col·lector d’aigües residuals i
pluvials eren obres necessàries independentment de
la construcció de l’estadi, independentment de la
construcció de l’estadi. Aquestes obres accedeixen a
600.000 euros. Evidentment, li ho torno a dir, el
pressupost doncs, per fer l’estadi comunal no ha de
costar, no ha de costar, -i miri com utilitzo el verb-,
més de 3,5 milions d’euros, però de totes maneres, el
que sí està licitat, i a més també li diré una altra cosa
que em sembla rellevant, és que totes aquestes
partides que costen a vora de 499.502,55 euros, sense llegir no és més fàcil.

Moltes gràcies.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. cap de Govern.
El Sr. cap de Govern:
Sí la pregunta, girem-ho al revés... a mi m’hagués
agradat ja de seguida que se’ns comunica que podem
disposar de dos milions, ja tenir-ho firmat abans de
fer fins i tot el concurs. Doncs li diré que sí, que
m’hauria agradat però de totes maneres no hi ha cap
inconvenient amb el que estem fent, que jo penso
que ho estem fent força bé. Vostè en feia referència,
nosaltres tenim una persona important a nivell del
futbol internacional, una garantia, nosaltres això ens
ho vam creure i vam fer bé de creure-ho perquè la
setmana que ve doncs, firmarem el contracte que
dóna garanties doncs, als dos milions que necessitem
perquè simplement doncs, aquest estadi nacional,
senzillament li costarà a l’Estat Andorrà 1,5 milions,
el que és la primera fase. I també si vostè vol, o
potser té una altra pregunta, aquí sí que tenia

D’altra banda, aquestes obres no suposen un
augment del dèficit ja que es finançaran, vostè ho
sap, a càrrec de partides pressupostàries ja existents.
Estic parlant de la protecció i del col·lector, i també,
i acabo Sr. síndic... No sé si és seriós o no, però el
que intentarem és que sigui seriós tot el procés, i
perquè sigui seriós tot el procés, com a cap de
Govern, i si se’ns hi esforça també el ministre de
l’ordenament del territori, que tinc al costat, aquesta
obra d’estadi nacional ha de costar 3,5 milions i
independentment d’això, i seria una equivocació de
no fer-ho, es faran per 499.502 euros unes obres que
s’han de fer sí o sí, independentment que es fes
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preparat d’explicar-li una mica quins són els
procediments que es pensa, es pensa des
d’Ordenament del Territori, i a acabaments d’obra.
Ho dic perquè en la seva rèplica en feia referència o
a la seva pregunta, en tot cas estic a la seva
disposició.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

Bé, si no hi ha més repreguntes passaríem a la
cinquena de les preguntes.

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

El Sr. síndic general:

5. Pregunta amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. David
Rios Rius, Conseller General del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit
de data 29 d’octubre del 2012, relativa a
les mesures de reactivació econòmica
que actualment s’estiguin aplicant
destinades a les petites i mitjanes
empreses i als professionals del país.

Gràcies.
Alguna altra repregunta...
Sra. Rosa Gili, teniu la paraula.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, perdó.
No m’ha quedat gaire clar el que m’ha dit ara el Sr.
cap de Govern, és a dir si em sembla bé que ara ens
ho expliqui, perquè si és el cas em sembla perfecte.
Gràcies.

Fou registrada amb el número 919, i s’ha publicat en
el Butlletí núm. 62/2012, del 29 d’octubre.

El Sr. síndic general:

Exposa la pregunta el Sr. David Rios Rius.

Sr. cap de Govern.

El Sr. David Rios:

El Sr. cap de Govern:

Gràcies Sr. síndic.

Ara us ho explico.

A dia d’avui moltes empreses del país estan patint
serioses dificultats a causa de la crisi que ens afecta.

A veure ho tinc...

Vist l’exposat, demano:

El Sr. síndic general:

Quines mesures de reactivació econòmica destinades
a les petites i mitjanes empreses i als professionals del
país està aplicant actualment el Govern?

Perdó, Sr. cap de Govern només voldria recordar que
per cada repregunta hi ha un minut tant pel que
pregunta com pel que respon.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. cap de Govern:

El Sr. síndic general:

Doncs llegiré de pressa.

Gràcies.

(Se senten rialles)

Per part del Govern respon el Sr. Jordi Alcobé.

A partir d’aquí, la licitació es farà... -a veure si ho
tenim bé tot això-, es faria... començar l’any amb el
pressupost aprovat si tot s’aprova doncs,- aquí no hi
hauria d’haver cap problema-, obrir un termini de
dues setmanes per aprovar el projecte, una setmana
més per publicar-ho al BOPA, quatre setmanes per
presentar les ofertes, -ja estem aquí a l’adjudicació-,
dues setmanes per estudiar les propostes
econòmiques, -de les empreses constructores-, una
setmana perquè el Govern aprovi l’adjudicació i la
publiqui al BOPA. Tot plegat entre dos i dos mesos i
mig un cop adjudicats els treballs començarien
d’immediat i tindrien una durada de 15 mesos, fet
que situa el lliurament de les obres de primavera al
2014.

El Sr. Jordi Alcobé:
Gràcies Sr. síndic.
Primer de tot, respecte a l’abast de la pregunta, si
mirem la composició del teixit empresarial del país,
veurem que la pràctica totalitat de les empreses són
micro, petites i mitjanes empreses. Segons dades de
la CASS indiquen que 3 de 4 empreses tenen menys
de 5 empleats i un 95% tenen menys de 25 empleats.
Per tant, quan parlem a Andorra de reactivar les
petites i mitjanes empreses, estem parlant
bàsicament d’accions sobre pràcticament tot el teixit
empresarial del país.
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Per contestar, doncs, la pregunta, diferenciaríem en
5 grans grups les mesures: en primer lloc mesures per
facilitar els procediments i l’activitat empresarial; en
segon lloc, mesures per a l’abaratiment dels costos de
gestió; en tercer lloc, mesures per ajudar al
finançament de l’activitat empresarial; en quart lloc,
mesures en favor de la formació del teixit comercial;
i en cinquè lloc, mesures destinades a la creació de
noves empreses i nous sectors d’activitat per
diversificar el teixit el teixit empresarial del país.

Diari Oficial del Consell General

base a uns mòduls, doncs, evita portar la
comptabilitat a nivell fiscal. I també unes deduccions
fiscals sobre la quota de l’impost per a la contractació
de personal i per a les noves inversions en 3.000
euros per cada persona contractada d’increment mig
anyal, que permet també un incentiu als petits
empresaris.
I per últim, en el camp de la construcció, una
reforma important de la passada Llei del sòl, doncs,
ens permet també uns procediments molt més àgils
en favor de l’activitat en el món de la construcció,
en base a un procediment també declaratiu que
permet, per primera vegada al nostre país, poder fer
construccions, obres menors, rehabilitacions,
reformes, canvis d’ús, inclús, construir habitatges
unifamiliars, sense l’autorització prèvia de
l’Administració. únicament amb un procediment
declaratiu i de la declaració responsable els tècnics
habilitats al respecte. La qual cosa entenem que és
una mesura molt important per incentivar l’activitat
de petits i mitjans empresaris del món de la
construcció.

No m’estendré massa en cada grup de mesures, però
sí que apuntaré i, si escau, amb la rèplica es podrà
precisar més l’abast d’aquestes mesures.
En el primer grup de mesures sobre la facilitació de
l’activitat empresarial i dels procediments amb
l’Administració, destacaré, també 5 mesures.
La primera és la creació del servei d’atenció a la
petita i mitjana empresa. Es va crear aquest servei al
juny del 2011, just un mes d’entrar el Govern, per
donar suport, informació i assessorament als petits i
mitjans empresaris. I ja puc apuntar que des
d’aleshores i fins ara hem rebut un total de 2.816
consultes, amb aquest servei d’atenció a la petita
empresa. Una xifra que per tant, demostra la
necessitat i l’èxit d’aquest servei, clarament
encaminat als petits i mitjans empresaris.

En el segon camp de mesures, el segon grup de
mesures, per l’abaratiment de costos de gestió, en
citaré bàsicament en dos, una per la creació de
petites empreses i a beneficis fiscals, com s’ha
mantingut amb la Llei de l’impost directe, amb una
bonificació del 50% de l’impost en el cas dels primers
anys de les petites empreses.

La segona, dins l’àmbit de la simplificació, també,
evidentment en el camp de les obligacions
comptables, hem incrementat el llindar de 250.000 a
600.000 euros per optar per règim simplificat de la
comptabilitat, el que facilita moltíssim els
procediments pels petits empresaris. I hem
incrementat el llindar de 100.000 a 150.000 euros
per depositar els comptes a l’Administració.

I la segona, potser molt significativa, és un
abaratiment de la cotització a la CASS durant dos
anys pels... perdó, els empresaris que durant els dos
primers anys d’activitat o bé quan facturin menys de
150.000 euros per professionals o 300.000 euros pels
comerciants. Aquesta mesura implica un
abaratiment d’un 25% de la cotització, el que és un
estalvi mensual aproximadament de 100 euros per
mes, el qual és significatiu en aquests moments.

La tercera, i potser més rellevant de les que fins ara
he esmentat, és el procediment simplificat
d’obertures de comerç. Aquest Reglament,
recentment aprovat el 3 de setembre, fa un salt molt
important davant els procediments d’obertura de
comerços atès que es basa en un procediment
declaratiu, en base a una declaració responsable i
que permet obrir el comerç amb zero dies. I per tant,
és un clar incentiu en favor de l’activitat dels petits i
mitjans empresaris.

I la tercera mesura en l’àmbit de l’abaratiment dels
costos, és la congelació dels lloguers que s’ha
mantingut pel 2012 i es proposa mantenir en el
pressupost també, per l’any 2013.
En el tercer grup de mesures...

Altrament dit, és un procediment que permet obrir
l’activitat comercial en zero dies sense esperar el
termini de resolució de l’Administració.

El Sr. síndic general:
Hauríeu d’anar acabant, si us plau, Sr. ministre.

El quart, en l’àmbit de la simplificació i de la
facilitació, seria també la incorporació en els
impostos directes d’un règim simplificat per a les
societats i petits empresaris que facturen menys de
300.000 euros pels comerciants i menys de 150.000
euros pels professionals. Per la qual cosa, aquest
règim simplificat basat en una estimació objectiva en

El Sr. Jordi Alcobé:
Sí, molt breument.
Pel finançament de les activitats empresarials he
mantingut els préstecs preferents que fomenta també
l’ADI. Fins ara s’han donat 40 sol·licituds amb uns
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imports de 4,3 milions d’euros, clarament amb
vocació de finançar les petites empreses, formació
amb el teixit comercial, si escau, també ho podré
aportar, i finalment, amb el grup de mesures per
crear noves empreses i nous sectors i fomentar també
l’activitat amb un efecte indirecte sobre petits
empresaris, és clarament la Llei d’inversió estrangera.
Amb l’obertura econòmica, doncs, i les accions
encaminades amb la iniciativa ACTUA per
diversificar l’economia, ja hem constatat un
important nombre de sol·licituds i de projectes que
tindran un efecte molt positiu, també, sobre els petits
i mitjans empresaris i per l’augment de l’activitat.

Sessió ordinària del dia 8 de novembre del 2012

suport, va desestimar, en la qual hi havia una
mesura, o vàries mesures de les quals destacaria,
doncs, l’obligació del Govern i de les parapúbliques
de pagar els proveïdors amb menys de 55 dies, o les
subvencions econòmiques per a l’adquisició de
vehicles menys contaminants.
Per tant, entenem que quan nosaltres vam governar
la situació era difícil, avui la situació és molt més
difícil, tal com indiquen tots els indicadors del
Departament d’Estadística que van apareixent, i en
canvi, moltes de les iniciatives que vostè m’estava
anomenant, doncs, ja venien de la legislatura
passada o fins i tot ja estaven previstes dins del
paquet legislatiu que recentment s’ha aprovat.

Aquest són algunes...

També voldria comentar que durant la presentació
de l’informe de la Cambra de Comerç, de l’informe
2011 de la Cambra de Comerç, el Sr. cap de Govern
ens va obsequiar amb un llarg discurs en el qual ens
indicava, en un moment donat ens va dir, doncs, que
el Govern de DA no estava interessat en impulsar
petites mesures, sinó que es dedicaria a fer grans
reformes.

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

Bé, al final de tot, és que ni una cosa ni l’altra,
perquè ni les petites ni les grans! Inversió estrangera,
estem veient el resultat. Inversió estrangera amb un
disseny en el qual, vostè mateix és l’única persona o
és la persona que pot autoritzar o desautoritzar les
inversions estrangeres. Recordo també el tema del
registre en el qual es va voler que fos privat, o que no
fos públic, en tot cas. Per tant, veiem que ni una
cosa ni l’altra.

Sr. David Rios.
El Sr. David Rios:
Gràcies Sr. síndic.
A veure, vostès fa un any i vuit mesos que estan
governant, que si fa no fa és el mateix temps que
nosaltres vam estar governant, i durant el nostre
període de govern, el que vam treballar molt fort per
reactivar l’economia, i entre altres qüestions, el que
vam posar en marxa va ser moltes de les qüestions
que vostè acaba de citar, com podrien ser els crèdits
tous per a les noves empreses, pels innovadors, els
crèdits tous per a les reformes i rehabilitació
d’edificis.

Aquesta pregunta l’hem formulat perquè creiem que
les empreses del país estan abandonades -el Govern
del DA les ha abandonat-, i una mostra d’això és que
qualsevol petita empresa que té la intenció
d’instal·lar-se a Andorra rep per part del Govern
totes les facilitats, se li obren totes les portes, es
convoca una roda de premsa, anuncia que
possiblement no contractaran a ningú o una sola
persona però el Govern ja li ha obert totes les portes
i després a sobre es convida a totes les federacions
esportives, a totes les associacions esportives, per a
què aquesta empresa pugui vendre el seu producte.
Per tant, a més a més, Govern fa de comercial...

Recordem que vam plantejar un pla de reactivació
del comerç que lamentablement aquesta Cambra i
molts dels consellers que avui hi són, se’n
recordaran, no va ser acceptat, no va prosperar, se’n
va anar a la brossa. El que sí que va prosperar va ser
un paquet de mesures de reactivació econòmica,
entre les quals destacaria, per primera vegada, es
lluitava contra... o es fixava un objectiu de lluita
contra l’intrusisme empresarial, excepcions fiscals
per a la creació de noves empreses, incentius fiscals,
també, per a la implantació d’energies renovables.

Nosaltres no estem en contra, eh?, de què publicitin
empreses que vulguin instal·lar-se a Andorra, el que
sí que volem és que la promoció que facin aquestes
empreses sigui proporcional, que sigui una promoció
proporcionada i sobretot sempre tenint en compte
que nosaltres a Andorra, ho recordo, tenim empreses
que també són emprenedores, que també són joves,
que també creuen en el país i que també són
innovadores.

Recordem que aquesta mateixa legislatura, nosaltres
com a aposició, també, hem presentat una proposició
de llei en la qual hi havia 17 mesures de reactivació
econòmica que aquesta Cambra amb els vots
desfavorables del grup parlamentari que li dóna
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El Sr. Jordi Alcobé:

Per tant, els empresaris i els professionals del país
esperen alguna cosa més que anuncis i el que volen
és acció.

Per tant, em puc estendre sobre altres accions, crec
que les he repetit, i si creu que és convenient amb les
repreguntes em puc estendre més.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

El Sr. síndic general:

Sr. ministre...

Gràcies.
Entrem ara en el torn de les repreguntes.

El Sr. Jordi Alcobé:

Sr. David Rios.

Molt breument.
Vostè per l’acció doncs, li hem demostrat amb fets
les accions que estem fent. Una altra cosa és que no
les vulgui escoltar, entendre o compartir.

El Sr. David Rios:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, la pregunta anava dirigida per analitzar quines
són les accions que està desenvolupant actualment el
Govern envers les empreses del país, però vostè em
parla d’inversió estrangera una altra vegada... és
d’això del que ens queixem.

Nosaltres reconeixem, i sempre ho hem fet així,
mesures positives que vau fer durant aquest any i
vuit mesos aproximadament o dos anys que vau estar
al Govern. N’he recordat dos per pura diferència o
perquè és una en realitat.

La meva pregunta ara va dirigida especialment a les
empreses que actualment tenen dificultat d’accés al
crèdit privat i li voldria demanar: quina és la
promoció actualment que fa el Govern sobre els
plans de facilitats o de crèdits tous dels projectes
innovadors i de les reformes d’habitatges?

Lluita contra l’intrusisme i empreses preferents són
realitats que es van trobar i que s’han mantingut i
s’han potenciat per la qual cosa entenem que són
mesures positives i que volem mantenir.
crear activitat econòmica. Ens està dient que encara
no sap el resultat de la Llei d’inversions estrangeres,
doncs miri, li ho diré molt breument: en tres mesos
s’han aconseguit ja s’han aconseguit seixanta-quatre
sol·licituds d’inversió estrangera a Andorra amb un
compromís d’inversió el primer any de 8,9 milions
d’euros. Això són realitats objectives de la Llei
d’inversió estrangera, i en aquests tres mesos fins ara
no s’ha denegat cap, la qual cosa aquesta gran
discrecionalitat del Govern en cap cas s’ha vist
perquè totes s’han autoritzat favorablement, i li puc
dir que en tres mesos s’han autoritat tantes
inversions estrangeres com en quatre anys anteriors a
l’entrada en vigor d’aquesta Llei d’inversions
estrangeres, per tant, un resultat més que positiu
sobre l’aplicació de moment de la Llei d’inversions
estrangeres, encara que no tinguem firmats els CDIs,
és evident que els CDIs comprometrà i farà que
l’obertura sigui molt més efectiva i molt més eficient,
però en qualsevol cas sense els CDIs ja hem
aconseguit que inversors vulguin venir a Andorra
amb seixanta-quatre sol·licituds per un import de 8,9
milions d’euros...

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre.
El Sr. Jordi Alcobé:
Segueixo Sr. síndic...
Bé, aquesta pregunta l’he començat a esbossar amb
la intervenció primera.
Efectivament, amb el programa de préstecs
preferents de l’Agència de Solvent i Inversió, doncs,
fins ara s’han atorgat quaranta sol·licituds de
préstecs preferents.
És un projecte que està obert, que de moment
assoleix la xifra de 4,3 milions d’euros de préstecs
avalats per l’Administració, que el programa, com
molt bé sabeu era de 12,5 milions d’euros per la qual
cosa encara queden uns 8 milions d’euros per poder
atorgar en sol·licituds d’empresaris o emprenedors
que desitgin incrementar la seva activitat, obrir
noves activitats o buscar noves línies de negoci aquí
a Andorra, la qual cosa aquesta és la principal línia
de finançament que vull recordar que ofereix un
import màxim de 250.000 euros de finançament a un
tipus d’interès de l’euríbor crec que són als dos anys

El Sr. síndic general:
Hauria d’anar acabant si us plau.
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de carència de capital, per la qual cosa és una
mesura molt oportuna per complimentar el
finançament que puguin trobar aquests empresaris
del sector financer andorrà.

Sessió ordinària del dia 8 de novembre del 2012

interessades en beneficiar-se de l’ajuda del Servei
d’Ocupació.
c) Que el Govern d’Ocupació trametés a les
empreses que ho sol·licitin el currículum de totes
aquelles persones aturades que així ho autoritzin.

Paral·lelament també hi ha el programa d’innovadors
que la setmana que bé ja puc anunciar que el dia 15
es facilitaran els guanyadors d’aquest any i aquest
programa d’innovadors doncs, ja facilita un
acompanyament real per la creació d’empreses o per
la diversificació de les activitats empresarials i també
ofereix una subvenció de 50.000 al principal
guanyador o guanyadors d’aquests premis innovadors
per complimentar aquest finançament també, de les
activitats.

d) Que millorés la gestió de les dades especialment el
programari que efectua l’aparellament entre ofertes i
demandes utilitzant de manera més aprofundida les
noves tecnologies, així com afavorint una major
utilització de les xarxes socials per promocionar i
publicar ofertes i demandes de llocs de treball.
Vista aquesta informació, pregunto: quines accions
ha fet Govern per millorar els espais i els mitjans del
Servei d’Ocupació en relació al que es va aprovar el
passat 8 de juny?

Gràcies Sr. síndic.

Moltes gràcies.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

El Sr. síndic general:

Alguna repregunta?

Gràcies.

Bé, si no hi ha cap més repregunta passem a la sisena
pregunta.

Respon pel Govern, té la paraula el Sr. Xavier Espot.
El Sr. Xavier Espot:

6. Pregunta amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa
Gili Casals, Consellera General del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit
de data 29 d’octubre del 2012, relativa
als passos que ha fet Govern per millorar
els espais i les mitjans del Servei
d’Ocupació

Gràcies Sr. síndic.
Tal com ho heu referit Sra. consellera en la sessió
ordinària que tingué lloc el debat d’Orientació
Política celebrada el proppassat 8 de juny, es va
aprovar per unanimitat una proposta de resolució
que encomanava el Govern que prengués mesures
necessàries i urgents per dotar el Servei d’Ocupació
d’un espai adequat i dimensionat a la realitat de les
necessitats del país, així com del personal i
pressupost necessari a fi de donar un servei òptim i
permetre una bona reorientació de les persones
aturades.

Fou registrada amb el número 920 i s’ha publicat en
el Butlletí núm. 62/2012, del 29 d’octubre.
Exposa la pregunta la Sra. Rosa Gili Casal.

En aquest sentit i pel que fa a l’espai cal posar de
relleu que la necessitat d’una superfície de treball
més gran afecta a tot el Departament de Treball, a
saber no només del Servei d’Ocupació sinó també als
Serveis Generals i al Servei d’Inspecció de Treball.

La Sra. Rosa Gili:
Gràcies Sr. síndic.
En la sessió de debat d’orientació política del 8 de
juny del 2012, el Consell General va aprovar per
unanimitat la proposta de resolució presentada pel
Grup Parlamentari Socialdemòcrata en la que
encomanava al Govern el següent:

Per aquest motiu en el Projecte de pressupost per a
l’any 2013 aprovat pel Govern i actualment a tràmit
parlamentari, s’ha contemplat una partida de
350.000 euros que ha de permetre condicionar una
part de l’edifici de les boïgues, propietat del Govern i
situat al costat de l’edifici administratiu de l’obac, on
es troba el Departament de Treball a l’efecte
d’augmentar substancialment l’espai que ocupa
aquest departament i en especial el Servei
d’Ocupació tant pel que fa a les dependències
internes com pel que fa a les destinades a l’atenció al
públic.

a) Que prengués mesures necessàries i urgents per
dotar el Servei d’Ocupació d’un espai adequat i
dimensionat a la realitat de les necessitats del país,
així com del personal i pressupost necessari a fi de
donar un servei òptim i permetre una bona
reorientació de les persones aturades.
b) Que donés continuïtat a l’agilització dels tràmits,
simplificant els formularis que es demanen tant als
empresaris com a les persones desocupades
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En segon lloc i en relació al personal del Servei
d’Ocupació, aquest compta amb quatre places de
funcionaris assignades. La plaça de Cap que es troba
actualment vacant de resultes d’una comissió de
serveis i que ha estat temporalment ocupada per un
dels dos tècnics del servei, la plaça de la qual el seu
torn ha estat coberta per una persona contractada
amb caràcter eventual.
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Podem llegir en l’informe que es situa en un dels
volums més alts amb una tendència clarament a
l’alça.
Els locals del Servei d’Ocupació actuals no estan
adaptats a la problemàtica i són moltes les queixes
dels usuaris per les seves dimensions inadequades, i
habituals les cues, a les escales d’accés al dit servei.
Per tot això ens alegrem de l’anunci fet pel Sr.
ministre en quant a l’adequació d’un nou espai.

Pel que fa al segon tècnic d’ocupació, tot i que
passarà a ocupar temporalment una plaça vacant
d’inspector de treball, la seva plaça ja ha estat oferta
per adscripció temporal mitjançant un edicte de
mobilitat interna que es troba a dia d’avui en procés
de tramitació la qual cosa corrobora la ferma
voluntat del Govern de què cap dels llocs de treball
del Servei d’Ocupació quedin sense cobrir. A més a
més, aquest servei també compta amb una
administrativa.

El Servei d’Ocupació ha de ser el més àgil possible
als temps que corren, per poder respondre a les
necessitats de les persones en recerca de feina, així
com d’aquells que les ofereixen. I per aquest raó, el
darrer 27 de juny, el nostre grup parlamentari va
presentar aquest projecte de resolució.
Vist que han passat gairebé sis mesos des del darrer
debat d’orientació política i que no hi ha cap mena
de dubte de que continua havent-hi urgència en
actuar per millorar la situació global del país,
considerem essencial i altament prioritari treballar
aconseguint un servei d’ocupació el més eficient
possible.

Finalment, durant l’any 2010 la creixent demanda
d’inscripcions al Servei d’Ocupació, la millora de la
intermediació, les tasques d’orientació ocupacional,
el control del compromís d’inserció activa dels
beneficiaris de la prestació per desocupació
involuntària i les tasques derivades de l’aprovació
dels programes de polítiques actives d’ocupació van
motivar la contractació de personal eventual per
reforçar els recursos humans consistent en una
orientadora
ocupacional,
dos
tècniques
administratives i dos administratives els llocs de
treball dels quals han estat posteriorment i d’any en
any reconduïts. Si bé és cert que des d’ençà
l’augment constant de demandants de feina inscrits i
el foment de nous programes ocupacionals per part
del Govern fa necessari plantejar-se la possibilitat de
contractar encara més personal, no és menys cert
que aquesta eventual contractació no es podrà
portar a terme fins que es disposi d’un espai de
treball suficient, gràcies al compromís pressupostari
que he assenyalat precedentment, a la qual cosa
aquest Govern dóna una prioritat absoluta.

El Govern té la obligació de treballar per ajudar totes
aquelles persones que ho estan passant malament per
la manca de feina. Cal ajudar-los a tenir una vida
digna que els permeti menjar, que puguin tenir un
habitatge decent, que puguin fer créixer els seus fills
de manera correcta.
Així, a més de treballar per ajudar a dignificar la vida
dels nostres ciutadans, també treballarem per
l’interès general, crec que estarem tots d’acord en
considerar que el país ideal seria sens dubte aquell en
què els seus ciutadans no necessiten ni beques pels
fills, ni ajudes per l’habitatge, ni tampoc programes
de treball en benefici de la col·lectivitat.

El Sr. síndic general:

I d’altra part, no oblidem també que un millor
funcionament del Servei d’Ocupació, és important
pels nostres empresaris ja que és fonamental facilitarlos els processos per trobar el personal essencial per a
les seves empreses. Tot plegat sembla bàsic per
optimitzar tots els nostres actius econòmics, siguin
els que siguin.

Gràcies.

Moltes gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

Sra. Rosa Gili.

El Sr. síndic general:

La Sra. Rosa Gili:

Gràcies.

Sí, molt bé, moltes gràcies.

Sr. ministre.

Segons l’informe del Departament d’Estadística de
Govern referent al Servei d’Ocupació d’aquest darrer
mes de setembre, el nombre de demandants en
recerca d’ocupació ascendeix a 1.013 persones.

El. Sr. Xavier Espot:
Gràcies Sr. síndic.
Diu que efectivament eren 1.013 persones
demandants en recerca de feina al Servei
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El Sr. síndic general:

d’Ocupació, inscrits al Servei d’Ocupació en el
decurs a finals del mes de setembre, lamento dir-li
que els indicadors resum del mes d’octubre del 2012
publicats avui mateix fan palès que els demandants
en recerca ja ascendeixen a 1.162 és una mala
notícia, en qualsevol cas, jo mateix i el Govern estem
absolutament d’acord amb el contingut de la
intervenció que heu efectuat i simplement dir que
aquest augment creixent de treballadors inscrits al
Servei d’Ocupació requerien de l’adopció de
polítiques actives fermes per part del Govern i és en
aquest sentit i en compliment concretament del
mandat d’aquesta Cambra, en mèrits de la resolució
que va adoptar el 8 de juny en què també no només
parlava de mitjans humans i materials sinó també
parlava del pressupost necessari a fi de donar no
només un servei òptim sinó també permetre una
bona reorientació de les persones aturades que
aquest Govern ha destinat un total de 2.200.000
euros pel foment de l’ocupació en el Projecte de
pressupost de l’any vinent, en lloc de 1.437.560
euros de l’exercici pressupostari present, la qual cosa
suposa un increment del 53%.

Hauríeu d’anar acabant Sr. ministre...
El. Sr. Xavier Espot:
...un esforç pressupostari importantíssim precisament
en pro de la reorientació i de la possibilitat doncs que
els treballadors es puguin integrar novament...
desocupats, es puguin integrar novament en el
mercat de treball.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Entrem en el temps de les repreguntes...
Sra. Rosa Gili.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, moltes gràcies.
Bé, doncs el Sr. ministre ens ha parlat així doncs de
l’adequació de l’edifici de les Boïgues per a traslladarhi el Servei d’Ocupació i jo el que li voldria demanar
és quins són els terminis previstos per a què això
sigui una realitat?

Però no només és una millora quantitativa, sinó que
també pensem que serà en el cas que aquesta
Cambra tingui haver d’aprovar el Projecte de
pressupost, una millora qualitativa en el sentit que
destinarem 1.000.000 euros pel foment de la
contractació en el sector privat, mitjançant la
creació de dos programes diferenciats, un programa
per a la contractació indefinida de treballadors
desocupats que acreditin una formació o que hagin
adquirit experiència professional en llocs de treball
concrets, amb la finalitat que aquests perfils
segueixin actius, i un altre programa per a la
contractació de treballadors desocupats amb
formació teòrica i pràctica en el si de l’empresa, per
persones sense formació o sense una experiència
mínima en la professió. Tot plegat amb el ben entès
que aquests programes ja han estat objecte de
discussió i consens en el marc de la taula permanent
per la formació en el treball i això no serà obstacle al
fet que també el Govern continuï destinant una
partida importantíssima d’1.000.000 euros per al
programa de foment de la contractació temporal en
benefici de la col·lectivitat que s’ha iniciat l’any en
curs amb èxit notable.

Moltes gràcies.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre.
El. Sr. Xavier Espot:
Gràcies Sr. síndic.
Tan bon punt s’aprovi el Projecte de pressupost i per
tant
puguem
disposar
d’aquesta
partida
pressupostària tan anhelada ens posarem a treballar.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna altra repregunta?
Sra. Rosa Gili.

Finalment no deixo de banda també l’augment de la
partida fins a 200.000 euros pel finançament
d’accions i activitats formatives específiques, per als
treballadors desocupats que voluntàriament les
vulguin fer o per integrar-les com a obligatòries en el
programa de foment de l’ocupació de caràcter
formatiu.

La Sra. Rosa Gili:
Molt bé...
M’hagués agradat una cosa més concreta però bé,
ens conformarem amb això.
Una altra de les funcions que té també el Servei
d’Ocupació és la de fomentar la formació dels

En qualsevol cas...
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demandants de feina, i jo el que voldria que ens
expliqués Govern és una mica... Quines accions
formatives específiques s’estan duent a terme en
aquests moments i a més a més, a la pàgina web
oficial de Govern s’hi troben algunes cosetes, però
per exemple jo hi he trobat a faltar tot el que podria
ser relacionat amb les estacions d’esquí, justament,
eh? Estem a un mes de començar la nova temporada
d’esquí i en tot cas a la pàgina aquesta del Servei
d’Ocupació no es publicita cap tipus de formació
amb això i era saber si Govern té previst d’organitzar
alguna formació en aquest sentit.
Moltes gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre.
El. Sr. Xavier Espot:
Bé, em reitero en part en el què he dit abans, és a
dir, dins d’aquest augment de les partides, hi ha
200.000 euros crec recordar que aquest any eren
145.000 euros per tant és un augment substancial
precisament per aquestes activitats i accions
formatives específiques.
Es tracta d’accions i activitats que imparteix o la
Cambra de Comerç, o empreses privades de formació
i que precisament com he dit, complementen l’oferta
formativa pública del Ministeri d’Educació.
Per exemple aquest any i a diferència del que dèieu
Sra. consellera, en efecte s’han fet formacions en
benefici doncs de les estacions d’esquí, per exemple
s’han fet formacions d’agents d’explotació i de
remuntadors amb un èxit notable i també s’han fet
formacions lingüístiques de classes de rus que també
han permès doncs, la contractació d’aquestes
persones posteriorment.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sra. consellera, alguna repregunta?
Alguna altra repregunta...
Bé, si no hi ha més repreguntes i no havent-hi més
punts a l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
(Són les 17.30h)
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Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral
disponibles per a la sessió del dia 8 de novembre
del 2012
1. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals,
consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 7 de novembre
del 2012, relativa al projecte de fer venir el Cirque
du Soleil al nostre país, (Reg. Núm. 953).
2. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 29 d’octubre del 2012, relativa a conèixer la
situació de les converses amb els Comuns per
modificar la normativa de delimitació de
competències entre l’Administració comunal i
l’Administració general, (Reg. Núm. 916).
3. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra, conseller general
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 29 d’octubre del 2012, relativa a la separació
d’un dels camps de neu del Principat de Ski
Andorra, per causa de les polítiques fiscal i
turística del Govern, (Reg. Núm. 917).
4. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 29 d’octubre del 2012, relativa als canvis de
condicions de terminis i de pressupost del projecte
del nou estadi nacional, (Reg. Núm. 918).
5. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. David Rios Rius, conseller general del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 29 d’octubre del 2012, relativa a les mesures de
reactivació econòmica que actualment s’estiguin
aplicant destinades a les petites i mitjanes
empreses i als professionals del país, (Reg. Núm.
919).
6. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 29 d’octubre del 2012, relativa als passos que
ha fet Govern per millorar els espais i les mitjans
del Servei d’Ocupació, (Reg. Núm. 920).
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