Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 12/2019 - 27 pàgines
Sessió ordinària del dia 11 de juliol del 2019

El dia 11 de juliol del 2019, dijous, es reuneix a la
Casa de la Vall, (nou hemicicle), el M. I. Consell
General, en sessió ordinària convocada d'acord amb
allò que estableix el Reglament de l'Assemblea i amb
l'ordre del dia que figura en el Butlletí del Consell
General núm. 46/2019, que és el següent:

M. I. Sra. Meritxell Palmitjavila Naudí
M. I. Sr. Josep Pintat Forné
M. I. Sr. Joan Carles Ramos Reboredo
M. I. Sra. Núria Rossell Jordana
M. I. Sr. Justo Ruiz González
M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez
M. I. Sra. Roser Suñé Pascuet
M. I. Sra. Susanna Vela Palomares
També hi són presents els M. I. Srs. Jordi Gallardo
Fernàndez, ministre de Presidència, Economia i
Empresa; Èric Jover Comas, ministre de Finances i
Portaveu; Maria Ubach Font, ministra d’Afers
Exteriors; Josep Maria Rossell Pons, ministre de
Justícia i Interior; Jordi Torres Falcó, ministre
d’Ordenament Territorial; Víctor Filloy Franco,
ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut; Sílvia
Calvó Armengol, ministra de Medi Ambient,
Agricultura i Sostenibilitat; Verònica Canals Riba,
ministra de Turisme; Joan Martínez Benazet,
ministre de Salut; Ester Vilarrubla Escales, ministra
d’Educació i Ensenyament Superior; Sílvia Riva
González, ministra de Cultura i Esports i Judith
Pallarés Cortés, ministra de Funció Pública i
Simplificació Administrativa.

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta
oral, (segons llistat annex).
Un cop oberta la sessió, sota la presidència de les
M. I. Sres. Roser Suñé Pascuet i Meritxell
Palmitjavila Naudí, Síndica General i Subsíndica
General, respectivament, s'ha procedit a comprovar
la presència dels membres, que ha quedat registrada
d'acord amb la relació següent:
M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset
M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny
M. I. Sra. Alexandra Codina Tort
M. I. Sra. Bernadeta Coma González
M. I. Sr. Ferran Costa Marimon
M. I. Sr. Carles Enseñat Reig
M. I. Sr. Raul Ferré Bonet
M. I. Sra. Sílvia Ferrer Ghiringhelli
M. I. Sr. Jordi Font Mariné
M. I. Sra. Rosa Gili Casals
M. I. Sr. Pere López Agràs
M. I. Sra. Eva López Herrero
M. I. Sr. Marc Magallon Font
M. I. Sr. Josep Majoral Obiols
M. I. Sra. Maria Martisella González
M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo
M. I. Sra. Ester Molné Soldevila
M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud
M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells
M. I. Sr. Roger Padreny Carmona

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa
Besolí, secretari general del Consell General.
(La M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, secretària de
la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 16.06.h)
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La Sra. síndica general:

La Sra. síndica general:

Gràcies.

S’obre la sessió.

Respon pel Govern, Sr. Gallardo.

Bona tarda a tothom.
Abans d’iniciar amb l’ordre del dia previst, us
recordo que segons disposa l’article 131 del
Reglament del Consell General, el temps total per
substanciar una pregunta incloent també la rèplica i
la dúplica, no pot excedir de vuit minuts, dividits en
parts iguals. I que finida la resposta del membre del
Govern, si el conseller general que ha formulat la
pregunta ho sol·licita, la síndica general li concedirà
la paraula per un minut per repregunta, per tal que
pugui formular fins un màxim de quatre repreguntes
estrictament sobre la mateixa matèria. La síndica
general concedirà la paraula per un minut a la resta
de consellers generals que ho demanin, per tal que
formulin fins a dues repreguntes estrictament sobre
la mateixa matèria. El membre del Govern disposarà
per la resposta del mateix temps.

El Sr. Jordi Gallardo:
Gràcies Sra. síndica i gràcies Sr. conseller.
Les dades que s’obtenen de l’Enquesta de Forces del
Treball (EFT), que elabora el Departament
d’Estadística del Govern d’Andorra mostren com
actualment Andorra se situa en els nivells més
baixos mai assolits d’atur durant els 10 darrers anys.
El primer trimestre de l’any 2019, la taxa d’atur es
situa en el 2,1% per sota de la taxa d’atur
enregistrada durant el primer trimestre del 2018, que
era del 2,3 i també inferior a la taxa enregistrada el
primer trimestre de l’any 2017, que era del 3,4%.
Una dada diferent és la del nombre de persones
inscrites al Servei d’Ocupació. Les dades que
s’obtenen del Servei d’Ocupació inclouen persones
ja sigui desocupades i que per tant estan en recerca
de feina, o bé persones ocupades que busquen una
millora de feina.

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta
oral.
Us informo que s’ha presentat un pregunta amb
caràcter urgent admesa a tràmit per la Sindicatura i
que figura en primer lloc del llistat.

S’observa que mentre que la taxa d’atur ha
experimentat una disminució constant d’ençà l’any
2014, les dades de registre de demandants d’alta a
final de mes que mostren que a partir del 2017
tendeixen a mantenir-se pel que fa als demandants
inscrits en recerca de feina i augmentar pel que fa als
demandants que cerquen una millora de lloc de
treball.

Procedirem doncs amb la primera pregunta.

1- Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa
Marimon, president del Grup Parlamentari
Liberal, per escrit de data 10 de juliol del
2019, relativa a les dades d’atur i persones
inscrites al Servei d’Ocupació del passat mes
de maig.

Varis factors han pogut intervenir en aquesta
tendència.
El Servei d’Ocupació ha implementat a partir de
l’any 2017 un seguit d’accions destinades a millorar
la imatge del Servei d’Ocupació i els serveis oferts als
usuaris, ampliació i divulgació del catàleg de
formacions ocupacionals, tràmits online que
permeten agilitzar la inscripció dels demandants
d’Ocupació. S’ha incrementat un sistema de cita
prèvia, tant per la primera inscripció com per a la
renovació, i era una millor coordinació amb altres
serveis que deriven usuaris que abans no arribaven al
Servei d’Ocupació. S’ha incorporat al Servei
d’Ocupació en els tres darrers anys el col·lectiu de
persones amb discapacitat, a l’entorn de 100 usuaris
actualment, i les contractacions mitjançant el
programa de millora de l’ocupabilitat ha disminuït en
relació a les contractacions que es van efectuar en el
període 2012-2015, donat que la conjuntura
econòmica ha millorat i que els programes s’han anat
adaptant a la situació del mercat de treball.

Fou registrada amb el número 629 i s’ha publicat en
el Butlletí número 48/2019 del 10 de juliol.
Exposa la pregunta el Sr. Ferran Costa Marimon.
El Sr. Ferran Costa:
Gràcies Sra. síndica.
Vistes les informacions aparegudes recentment a la
premsa que afirmaven que el passat mes de maig es
va tancar amb un 4,2% més d’aturats i que hi havia
473 persones sense feina.
Es demana a Govern:
Pot aclarir quines són les dades reals d’atur actuals i
quina ha estat la seva evolució recent?
Gràcies Sra. síndica.
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Per tant, independentment de la interpretació que es
fa als mitjans de comunicació, crec que hi ha una
certa confusió que augmenti el nombre de persones
inscrites al Servei d’Ocupació no vol dir que
augmenti l’atur. L’atur és la dada més baixa dels
últims 10 anys com demostra l’enquesta que fa el
departament d’estadística, i en canvi el Servei
d’Ocupació ha augmentat en quant a persones
inscrites, tant pel que fa a les persones que utilitzen
el Servei d’Ocupació com un servei que permet
recercar una nova feina, com aquelles persones que
volen millorar la seva feina en recerca d’una de
nova.
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Per la dúplica, Sr. Gallardo.
El Sr. Jordi Gallardo:
Sí, gràcies Sra. síndica.
De fet, al tancament del maig del 2019, consten
inscrits al Servei d’Ocupació 473 persones en recerca
de feina, amb una variació respecte al mes anterior
d’un increment del 4,2%. D’aquestes, és a dir quan
hi havia anteriorment 454 persones, i 9,2% superior
al mateix mes de l’any anterior, que eren 433
persones.
I pel que fa a persones que busquen una millora de
feina, 265 persones respecte a les 260 del mes
anterior, amb una variació mensual de l’1,9 i una
variació del 14,7 respecte a l’any 2018.

Moltes gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

I a tancament del mes de juny, que aquestes dades
s’han fet públiques avui, podem dir que justament
han baixat pel que fa al nombre de persones en
recerca de feina, que ha baixat un 6,3% respecte al
mes anterior, i pel que fa a les persones amb millora
de feina, ha baixat un 2,6%, passant a 258 persones.
És l’evolució mensual pròpia també de
l’estacionalitat del mercat laboral que tenim també i
que acostuma tenir aquest comportament durant tot
l’any.

Gràcies.
Per la rèplica, Sr. Costa.
El Sr. Ferran Costa:
Gràcies Sra. síndica.
Gràcies Sr. Gallardo per la informació.
Convindrà vostè que entenc que estem dins dels
preceptius 100 dies de gràcia del Govern i que
òbviament tampoc se li volen imputar a vostè les
dades que apareixen sobre quins són els registres
d’inscrits tant de desocupats, d’ocupació, la ràtio
d’atur del primer semestre del 2019, és una
evidència, però sí que el que li deia, convindrà vostè
amb mi que el titular era prou cridaner perquè
paréssim esment en una informació que aparentment
vostè està dient que potser la interpretació no era la
correcta.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Gallardo.
Alguna repregunta...
Sr. Costa.
El Sr. Ferran Costa:

Justament la raó de la pregunta era això. Sobtava
molt veure un increment ostensible d’un 4,2% més
d’aturats amb les dades d’aquest primer trimestre, i
també encara una xifra encara més cridanera, el
número absolut de 473 persones, que aquesta notícia
deien que eren sense feina.

Gràcies Sra. síndica.
En aquest sentit doncs Sr. Gallardo i per centrar-nos,
potser en aquelles xifres que són ostensiblement les
més problemàtiques i les que contenen una situació
greu al seu darrere com són les de persones
desocupades.

Entenc doncs però que vostè ens està dient que són
473 persones inscrites en el Servei d’Ocupació, de les
quals unes hi són inscrites perquè tenen feina i
cerquen una millora de feina, bàsicament, de
relacions professionals. I en canvi, hi ha un altre
número que és el de desocupats reals, i en aquest cas
vostè confirma que disminueix respecte al primer
trimestre del 2018, que era de 2,3% a un 2,1%.

En aquest sentit, jo li demanaria si ens pot dir quina
és aquesta tendència del número d’inscrits, no pas
perquè busquen millorar les seves condicions laborals
sinó el número d’inscrits que hi ha al Servei
d’Ocupació per estar desocupats, per no tenir feina, i
quina és l’evolució que vostè ha pogut copsar?
Gràcies Sra. síndica.

Gràcies per aquests aclariments Sr. Gallardo.
Gràcies Sra. síndica.

La Sra. síndica general:
Gràcies.

La Sra. síndica general:

Sr. Gallardo.

Gràcies Sr. Costa.
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Sra. Salazar.

L’evolució com li comentava és que d’any en any es
fa més ús del Servei d’Ocupació, tant de persones
que estan en recerca de feina, com que volen una
millora de feina, però com explicava en la primera
intervenció, no hem de confondre el fet de què cada
vegada hi hagi més persones que confien amb el
Servei d’Ocupació per trobar una feina o per millorar
la seva feina amb les dades de l’atur que tenen com li
he dit al principi, un comportament totalment
diferent, o les dades que dona el Servei d’Ocupació i
com explicava doncs, tant pel que fa a les dades de
l’atur, que són les més baixes dels últims deu anys
com també el nombre d’assalariats a la CASS que
també ha anat en increment respecte a l’any
anterior, i el nombre d’alta d’empreses, demostren
que cada vegada hi ha més possibilitat perquè les
persones que estan en recerca de feina o volen una
millora de feina, doncs trobin aquesta resposta
laboral.

La Sra. Judith Salazar:
Sí, ens comentava el ministre que s’observa una
tendència en relació al darrer mes a la baixa de les
persones que estan en situació de recerca inscrites al
Servei d’Ocupació, i ens explicava una sèrie de
mesures que s’implementen des del 2017 que
podrien justificar aquestes dades.
Jo en relació amb aquesta tendència que el ministre
valorava en relació al mes de maig 2019 i juny 2019,
sí que voldria preguntar-li: avui recentment es
publicava la nota del Departament d’Estadística i
se’ns parla del que són les dades ajustades, que són
aquelles que s’obtenen un cop eliminades les
variacions causades justament pels efectes del
calendari, l’estacionalitat.
El departament d’Estadística ens parla de què es
registra una forta evolució a l’alça durant els tres
darrers mesos de la gent que està inscrita amb
recerca, i aquesta si la comparem amb la dada juny
2019 en relació a la de juny 2018, també s’observa
un comportament alcista del 16,9%. Voldria si el Sr.
ministre ens volgués fer una valoració d’aquestes
dades, si us plau?

Gràcies.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Gallardo.
Sr. Costa, per una repregunta.

La Sra. síndica general:

El Sr. Ferran Costa:

Sr. Gallardo.

Segurament i darrera Sra. síndica, gràcies.
Sr. Gallardo, ja que vostè menciona justament tot el
gruix de persones inscrites a la CASS, es veu una
mica de la pregunta inicial, però sí que fa referència
òbviament a quina és la situació i la salut o no del
mercat laboral en el nostre país. I ja que menciona
vostè aquestes dades de la CASS, també no sé si
disposa d’aquestes dades, quina ha estat l’evolució
recent del nombre d’inscrits a la CASS?

El Sr. Jordi Gallardo:
Gràcies Sra. síndica.
Bé, de fet és la informació que justament avui es feia
pública. Respecte al mes anterior tant el nombre de
persones amb recerca com amb millora de feina
inscrites al Servei d’Ocupació ha disminuït. I
respecte a la taxa d’atur, que és la que es controla o
es fa el seguiment des del Departament d’Estadística,
el que podem veure és que realment hi ha una
disminució. Això és el que tenien de les últimes
dades, i sobretot com s’ha tancat l’any 2018? S’ha
tancat un any 2018 amb la taxa més baixa del 2%
dels últims deu anys.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Sr. Gallardo.
El Sr. Jordi Gallardo:

Per tant jo penso que és evident que durant tot l’any
el comportament varia en funció del moment de
l’any i l’estacionalitat del mercat laboral en la que
ens trobem. No hem de confondre el comportament
del Servei d’Ocupació o dels inscrits al Servei
d’Ocupació amb el comportament de la taxa d’atur, i
penso doncs que és una bona notícia, que de
moment ens mantinguem en unes xifres d’atur que
són bastant bones, crec que puc dir així, en
comparació del nostre entorn. L’any 2010 estàvem
parlant d’una taxa del 3,20 i vam tancar l’any 2018

Gràcies Sra. síndica.
Les dades que tinc més a l’abast són la comparativa
dels mesos gener- abril 2018 a gener-abril 2019 on hi
ha hagut un increment del nombre d’assalariats
inscrits a la CASS de 831 persones.
Gràcies.
La Sra. síndica general:
Alguna repregunta...
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amb una taxa del 2%. I si afegim a més a més el
nombre d’increment d’empreses que s’han donat
d’alta, que és un 3,65% respecte a l’any anterior
superior, i el nombre d’inscrits també que vam tancar
l’any 2018 en quant a llocs de treball, que és un
2,75% superior, penso que no podem fer grans
pronòstics, però de moment estem en una tendència
positiva i evidentment haurem d’anar fent el
seguiment mensual i el tancament anual.
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Però insisteixo, jo penso que el que hem d’aprofitar
és per fer una explicació pedagògica per no
confondre el que és l’increment de les persones
inscrites al Servei d’Ocupació, sobretot insisteixo
que hi ha moltes persones que s’inscriuen al Servei
d’Ocupació, que tenen feina i que busquen una
millora de la feina. I això també es déu gràcies als
programes que es fan per part del Servei d’Ocupació
i dels serveis que es donen per part del Servei
d’Ocupació. També com li he explicat, el fet que
s’hagin inclòs persones que en altres moments no
formaven part del Servei d’Ocupació, i és evident
que l’objectiu ha de ser continuar treballant amb què
la taxa d’atur, que es la que s’estudia des del
Departament d’Estadística, doncs continuï tenint un
comportament com el que té o vagi a la baixa. Que
el Servei d’Ocupació continuï oferint els serveis que
ofereix, la formació que ofereix i els programes que
ofereix, i si aconseguim que persones que volen
millorar la seva feina, ho puguin fer mitjançant el
Servei d’Ocupació, i persones que busquin una nova
feina, ho puguin fer també gràcies al Servei
d’Ocupació, penso que serà una bona notícia.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies.
Segona repregunta.
La Sra. Judith Salazar:
Gràcies Sra. síndica.
Probablement no m’he explicat bé, amb el que
m’estava referint no era el comportament de l’atur,
sinó el comportament del Servei d’Ocupació,
justament perquè vostè Sr. ministre ens explicava
una sèrie de mesures que s’implementen des de l’any
2017. I si considerem la desestacionalització del
període considerat. Això amb dades objectives del
Departament d’Estadístiques. I si comparem les
dades amb valors absoluts, les dades a 2019 i 2018, el
que observem és un comportament alcista de la gent
que està en recerca de feina al Servei d’Ocupació. I
això és el que voldria que s’hagués valorat.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies.
Sr. Pintat.
El Sr. Josep Pintat:

Gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sra. síndica.
Sí, Sr. ministre, era per un complement d’informació,
i és referent a la nota que surt a l’apartat
d’Estadística.ad, la nota de premsa, on fa referència
al que esteu comentant.

La Sra. síndica general:
Gràcies.
Sr. Gallardo.

Veig que aquí s’està parlant sempre del que són les
demandes de recerca i d’aquest tema de l’atur, però
en canvi no es parla dels llocs de treball oferts. Si es
miren els llocs de treball oferts, i crec que són les
empreses que fan les ofertes juntament amb els
programes que també inclou això, el balanç és
positiu. Hi ha més llocs de treball oferts que no
demandes, tant enguany com l’any passat. Per tant
aquí hi ha un balanç positiu, que no acaba de
quadrar amb el que es demana i aquests llocs oferts.

El Sr. Jordi Gallardo:
Sí, gràcies Sra. síndica.
Crec que ja ho he dit en una de les primeres
intervencions.
Tancament del mes de juny, tant el nombre de
persones en recerca de feina com el nombre de
persones en millora de feina, baixa al Servei
d’Ocupació, respecte al mes anterior. Si comparem,
això són les xifres que m’ha passat el Servei
d’Ocupació, si comparem el tancament del mes de
juny respecte al tancament del mes de maig.

La meva pregunta seria: a què és degut aquesta
situació? I per tant si hi ha més llocs oferts, i aquests
llocs oferts també hi ha una part que són de
programes, que crec que ve de l’Administració, com
quantifiquem realment aquesta taxa d’atur? Tot i
que aquestes demandes de treball o aquests llocs
oferts han disminuït un any respecte a l’altre i tenen
potser una tendència a baixar. Però hi ha més oferta

És evident com deia, doncs que si agafem el trimestre
i es compara, -ja ho he dit al principi-, a tancament
de maig 2019 hi havia més persones si ho comparem
respecte a la mateixa època de l’any anterior.
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de llocs de treball que no demandes. Com ho
justifiquem això?

El Sr. Josep Pintat:

La Sra. síndica general:

Li agraeixo l’explicació. Ja ho entenc que és un tema
dels cicles econòmics, és evident. Però per a mi és
una dada positiva que les ofertes de treball que facin
les empreses siguin superiors. Per tant, tot aquest
tema que es parla d’atur potser és una mica artificial
i alarmista, i vol dir que la conjuntura econòmica es
manté estable, tot i que hi ha una certa
desacceleració pel que es veu aquí, i que costa,
potser, casar o quadrar entre la demanda i l’oferta.

Sí, molt breument.

Sr. Gallardo.
El Sr. Jordi Gallardo:
Sí, gràcies Sra. síndica.
Sr. Pintat, això vostè ho sap millor que jo, és la llei
de l’oferta i la demanda. Si l’economia genera llocs
de treball quan està en un cicle positiu, no ofereix
menys llocs de treball quan l’economia no està en un
cicle positiu.

Per tant, he fet aquesta pregunta per minimitzar o
per relativitzar tots aquests alarmismes de si l’atur
creix o no creix, perquè hi ha més ofertes de treball
que no atur.

Jo li he donat unes dades de la creació de llocs de
treball o d’inscripció a seguretat social respecte al
mateix període d’un any a l’altre. Ha augmentat el
nombre d’inscrits, d’assalariats a la CASS.

Moltes gràcies.
La Sra. síndica general:

També he donat una dada que penso que és positiva,
que és comparar la creació d’empreses, el nombre
que es dona d’alta d’empreses i de treballadors en el
mateix període d’un any a l’altre, que també és
positiva. I sí és cert que no tota l’oferta que podria
oferir el sector privat a nivell de llocs de treball,
s’acaba ocupant des del Servei d’Ocupació, si és això
el que vostè em demana.

Sr. Gallardo.
El Sr. Jordi Gallardo:
Sí, de fet coincideixo plenament amb el Sr. Pintat.
Penso que quan es fan les comunicacions tant des
del Departament d’estadística com del Departament
d’ocupació, sovint pot haver-hi el risc de confondre
quan parlem d’atur, que és un comportament, doncs,
que va molt lligat als llocs de feina que s’estan
oferint des del sector privat i com el cas d’aquesta
oferta i demanda entre el sector públic i el sector
privat, i la inscripció pròpia també de les persones
que es fa al Servei d’Ocupació.

Jo crec que des de l’any 2017 el Servei d’Ocupació
va fer un pas decidit cap a intentar fer una
aproximació més decidida respecte al sector privat,
intentant fer formació i programes que s’ajustin més
al que el sector privat requereix. Però després és
evident, doncs, que no tothom que està al Servei
d’ocupació veu realitzada aquesta opció d’ocupar un
lloc de feina, però també és veritat que moltes
persones, si ho aconsegueixen així com aquelles que
estan en una feina i, a més a més hi ha una
tendència positiva que és que veuen el Servei
d’ocupació com una eina que els pot ajudar a
millorar o a trobar una feina, doncs, millor,
progressar laboralment.

Penso que les dades, insisteixo, el fet que hi hagi més
inscrits, més empreses, i que a més a més hi hagin
més llocs de treball oferts des del sector privat,
doncs, és una bona notícia. No hem de fer volar
coloms. Penso que és la bona línia i seguir treballant
des del Servei d’ocupació per intentar donar el
màxim de resposta possible a totes les persones que
confien en aquest servei.

És cert que bona part de les persones que busquen
una millor feina també tenen un contracte temporal.
Aquesta també és una dada a tenir en compte. És a
dir, part de les persones que estan en situació de
recerca de feina són persones que tenen un
contracte temporal i el que busquen és una feina
amb un contracte definitiu.

Gràcies.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Gallardo.
Sr. López, primera repregunta.
El Sr. Pere López:

La Sra. síndica general:

Sí, gràcies Sra. síndica.

Gràcies.

Més que una nova repregunta de fet és intentar que
el Sr. Gallardo contesti al que li estava demanant la
Sra. Salazar i que vostè que parlava de l’informe que
avui s’ha publicat, doncs, correspon al contingut de

Segona repregunta Sr. Pintat.
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la pàgina 7 Sr. Gallardo, per si ho vol mirar, de
l’informe que avui ha publicat estadística.

Diari Oficial del Consell General

Li he donat les dues xifres. No he eludit, de fet ho he
contestat abans, ho he dit dins de la meva
intervenció abans que la consellera Judith Salazar fes
la pregunta. Potser no m’he explicat bé o vostè no
m’ha entès. No he volgut eludir. Les xifres són les
que són. No pretenc camuflar ni dir res que no toca.

Llegint directament el que diu aquest informe, que
és el que faré, ara diu: “quan a les dades mensuals
ajustades als demandants d’alta a finals de mes, un
cop eliminades les variacions causades pels efectes
del calendari pel període de l’any en què ens trobem,
es constata pels demandants en recerca una forta
evolució a l’alça en els darrers tres mesos que se situa
en un +0,4%”.

I ja li dic, si comparem el trimestre hi ha un
increment. Si comparem l’últim mes respecte a
l’anterior hi ha un descens en els dos conceptes del
Servei d’Ocupació. I la valoració és que també l’he
fet en global en la primera intervenció.

Per tant, l’informe d’estadística està totalment per
separat el que és els demandants en millora. Parla
clarament no d’aquest mes respecte al mes anterior,
sinó que la situació dels tres mesos acumulats és
pitjor que la de l’any anterior i a demés diu, i jo crec
que ho diu de manera bastant clara, que indica una
forta evolució a l’alça de les persones que estan
demanant en recerca. Llavors, la consellera Judith
Salazar li demanava la seva valoració al respecte i
vostè ens ha parlat un altre cop de les dades d’atur i
altres qüestions. Però la pregunta que li fem és en
relació a aquest contingut concret de la pàgina 7 de
l’informe que avui Estadística ha publicat, quina és
l’opinió del Govern.

Hem d’entendre que cada vegada, i això penso que
és una bona notícia de la qual hem d’estar tots
contents, que cada vegada hi ha més persones que
confien en el Servei d’Ocupació, tant si estan
buscant nova feina com si estan en un projecte de
buscar una nova feina.

Sr. Gallardo.

Jo penso, doncs, que a aquesta valoració hem d’afegir
d’altres accions com la que li he comentat al
principi, la millora de serveis, la consulta
personalitzada, a més a més persones que s’han
inscrit que anteriorment no formaven part del Servei
d’Ocupació i això també és part de l’explicació del
perquè hi ha un increment del Servei d’Ocupació.
Evidentment, el Servei d’Ocupació per la part
d’aquelles persones que estan en recerca de feina ens
agradaria que hi hagués el mínim de persones
possibles, i que les persones que utilitzessin el Servei
d’ocupació fossin bàsicament persones que volen una
millora de feina. A tots ens agradaria això...

El Sr. Jordi Gallardo:

La Sra. síndica general:

Gràcies Sra. síndica.

Hauria d’anar acabant, Sr. Gallardo.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies.

És que ja li he contestat a aquesta pregunta en una
de les primeres intervencions. Jo li he donat a
tancament de l’any 2019 xifres que comparen el
primer trimestre i aquí ja li dic, doncs, que hi ha
hagut un increment, i li he explicat d’un 4,2% de
persones en recerca de feina i un 9,2% superior al
mateix mes de l’any anterior.

El Sr. Jordi Gallardo:
...i per tant, penso que aquesta és la valoració que fa
el Govern i l’esforç que s’està fent des del Servei
d’Ocupació.
La Sra. síndica general:

Jo això ja li he reconegut. Com li he reconegut
també que hi ha un increment de persones en
recerca de feina. Una variació a l’alça de l’1,9
respecte a l’any 2018 i un 14,7 respecte al maig de
l’any 2018.

Sra. Gili, primera repregunta.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, moltes gràcies Sra. síndica.

Per tant, jo això ja li he reconegut. El comportament
trimestral, li he afegit una altra dada, que és el
comportament de l’últim mes que s’ha tancat
respecte al mes anterior. I el comportament del mes
de juny tancat respecte al mes de maig tancat, li dic
que hi ha un descens del 6,3% de les persones en
recerca de feina i d’un 2,6 en persones que estan en
millora de feina.

A veure, jo no entraré en aquests dubte que ja els
meus companys crec que han deixat clara la nostra
visió, però el que sí que li voldria demanar al Sr.
ministre és quines accions ha fet el nou Govern des
que el Partit Liberal té responsabilitats dins de
l’Executiu, per millorar, segons les seves paraules,
aquest mercat laboral? Si ens ho pot especificar, si us
plau.
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El Sr. Jordi Gallardo:

Moltes gràcies.

Gràcies Sra. síndica.

La Sra. síndica general:

Gràcies Sr. Naudi.

Sr. Gallardo compta amb un minut.

Sí efectivament, doncs, la mida del mercat laboral
que tenim, doncs, fa que petites variacions quant a
volum numèric, doncs, poden provocar aquestes
variacions, I per tant, doncs, tot i que pel Govern,
encara que fos una sola persona, doncs, és una xifra
important i que no fa que no estiguem atents a
aquest comportament. Penso, doncs, que les
valoracions s’han de fer, evidentment, a final d’any,
s’han de tenir en compte tots els conceptes i totes les
situacions a les quals jo m’hi he referit, als nous
serveis que ofereix el Servei d’Ocupació, també,
doncs, el fet que noves persones s’inscriguin al Servei
d’Ocupació, i que cada vegada confiïn més amb
aquest Servei d’Ocupació, com una eina que ajuda a
créixer laboralment.

El Sr. Jordi Gallardo:
Bé, crec que em sobrarà. Com que la línia és bona,
com que la tendència és bona, com que les dades
d’atur estan baixant, com que es creen llocs de
treball, com que cada vegada hi ha més empreses
creades, doncs, de moment no hem hagut
d’implementar cap acció concreta. El que no vol dir
que des del Servei d’Ocupació, des del Servei de
Treball, des del Ministeri d’Economia, evidentment,
desenvoluparem i tirarem endavant projectes que
reverteixin en l’economia per crear més llocs de
treball.
Però penso que el Sr. Pintat ho ha dit molt bé també,
l’economia està generant llocs de treball des del
sector privat i el que hem d’intentar també, doncs, és
que el sector privat, doncs, continuï amb aquesta
bona dinàmica.

Efectivament les variacions són, quan baixem al
detall, doncs, petites, però sí que provoquen, doncs,
que hi hagi aquests moviments que van molt lligats
també, com he dit al principi i he intentat explicar,
amb l’estacionalitat que tenim al mercat laboral.

Gràcies.

Gràcies Sra. síndica.

La Sra. síndica general:

La Sra. síndica general:

Sr. Naudi.

Gràcies.

El Sr. Carles Naudi:

Pregunta número 2.

Gràcies Sra. síndica.

2- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela
Palomares, consellera general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 28 de juny del 2019, relativa al
finançament de les obres de remodelació del
temple de Sant Julià i Sant Germà amb la
instal·lació d’un gran mosaic en el presbiteri i
capelles laterals.

Sr. Gallardo, i a veure, no sé si podem concloure el
tema. És clar, quan llegim el titular és alarmista, però
jo convinc amb el Sr. Pintat que al final el que està
passant és que l’economia, malgrat tot, té una
tendència, si més no, estable a l’alça. I això no vol
dir que el Govern hagi d’estar no atent amb el que
pugui passar. Però de moment crec que els titulars
han pogut ser alarmistes.
Com penso i li demano la valoració que pot ser
alarmista alguna intervenció d’algun company que
m’ha precedit quan vol llegir. I opino que potser
aquest informe d’estadística podria canviar algun
adjectiu. Però quan es parla de la tendència que si és
alarmista, segons l’informe del 2% o de l’1,7%, estem
parlant de 5 persones. No estem parlant de 2.000
persones, estem parlant de 5 persones més que el
període anterior que pot respondre molt bé al que
vostè diu, i és el que li demano la valoració, que la
gent confia més amb aquest servei i, per tant, els que
recerquen una millora de feina, doncs, ara n’hi ha 5
més, no 2.000 més, 5 més del que hi havia fa un any.

Fou registrada amb el número 599 i s’ha publicat en
el Butlletí número 46/2019, del 2 de juliol. Exposa la
pregunta la Sra. Susanna Vela Palomares.
La Sra. Susanna Vela:
Gràcies Sra. síndica.
Vist que la Parròquia de Sant Julià de Lòria ha
enllestit, després de cinc anys, unes obres de
remodelació del temple de Sant Julià i Sant Germà
amb la instal·lació d’un gran mosaic en el presbiteri i
capelles laterals obra del jesuïta, el pare Marko Ivan
Rupnik.

Com ho valora això Sr. ministre?
Gràcies.
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Vist que per diferents mitjans de comunicació hem
conegut que aquests treballs comptaven amb un
pressupost d’uns 600.000 euros i que es cobrien amb
aportacions del Bisbat d’Urgell, del Comú de Sant
Julià de Lòria, amb 150.000 euros, de particulars i del
Govern.
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mateix compte tingut de problemes recurrents
d’humitat que presentava el BIC des de feia temps
en la zona del presbiteri, tot i malgrat les reformes
fetes als anys 2010 i 2011, d’una valoració
patrimonial dels tècnics de Govern a partir d’un pla
director del monument que els fou presentat i que
presentava actuacions en nou àmbit; i de
l’envelliment, evidentment, del presbiteri i altres
zones interiors amb el projecte artístic del Sr. Marko
Ivan Rupnik.

Vist que aquesta remodelació ha estat inaugurada el
25 de maig i el 10 de juny passats.
Es demana, en tractar-se l’Església Parroquial de
Sant Julià i Sant Germà d’un Bé d’Interès Cultural,
quines han estat les consideracions tècniques dels
experts de Patrimoni Cultural per autoritzar aquestes
obres de remodelació i la instal·lació del mosaic en el
presbiteri i capelles laterals? El Govern participa
econòmicament en aquest projecte o té la intenció
de fer-ho? En cas afirmatiu, quina és l’aportació
econòmica i quines són les raons que ho justifiquen?

A la segona part de la pregunta puc contestar que el
Govern encara no participa econòmicament d’aquest
projecte per bé que sí que ho farà en els propers
pressupostos si s’aproven en aquesta mateixa
Cambra.
Les raons que ho justifiquen, o que més aviat ho
expliquen, es contenen molt ben expressades malgrat
pugui semblar estrany en la part final de l’enunciat
de la pregunta que avui vostè formula. L’església de
Sant Julià i Sant Germà és una església parroquial, la
del poble i Parròquia de Sant Julià de Lòria. En
aquest sentit, tant la pròpia església amb el seu
mossèn al capdavant, com el Comú de Sant Julià de
Lòria tradicionalment responsable de les esglésies
parroquials, fan front i impulsen conjuntament el
projecte i el financen en quasi el 80% del cost de
l’obra. La tercera pota de suport i, en tant que BIC,
és el Govern d’Andorra i l’aportació prevista serà
d’aproximadament el 21% del cost de l’obra. La raó
que ho justifica és d’índole legal. L’article 4.1 de la
Llei de patrimoni cultural que en recull aquesta
essència de col·laboració entre entitats que
comparteixen una responsabilitat, diu literalment:
“Les administracions públiques en exercici de les seves
competències han de vetllar per la integritat del patrimoni
cultural d’Andorra.”. I també diu que: “Han de donar
suport a les entitats que el mantenen i el difonen.”
Finalment, a títol recordatori el concordat signat
amb la Santa Seu que preveu la participació del
Govern en la conservació de les esglésies i el
funcionament organitzatiu de la mateixa.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies.
Respon pel Govern, la Sra. Riva.
La Sra. Sílvia Riva:
Gràcies Sra. síndica.
Consellera Vela, són pocs dies els que porto al
capdavant de les responsabilitats del ministeri però
intentaré donar resposta a la seva pregunta.
Efectivament l’església de Sant Julià i Sant Germà es
declara Bé d’Interès Cultural amb l’aprovació de la
Llei 9/2003, del patrimoni cultural d’Andorra, en el
seu annex.
L’interès patrimonial rau sobretot en estructures
romàniques i barroques, així com una col·lecció de
béns mobles de les que destacarien dues verges
romàniques, el retaule barroc, el crist processional o
pintures d’Antoni Viladomat. Com a tal, per
qualsevol intervenció precisa l’autorització expressa
del ministeri responsable de la Cultura però, a banda
d’aquesta consideració de bé d’interès cultural, en el
seu dia a dia el temple dedicat a Sant Julià i Sant
Germà és sobretot una església parroquial que tot i el
seu origen romànic ha patit importants
modificacions en època contemporània i el que és
més important ha acusat el pas del temps i el dèficit
d’actuacions integrals de reforma.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies.
Per la rèplica, Sra. Vela.
La Sra. Susanna Vela:

Les consideracions tècniques dels experts de
Patrimoni Cultural han estat expressades en dos
informes que daten del 20 de desembre del 2015 i del
21 de gener del 2019.

Gràcies Sra. síndica.
És a dir, pel que he pogut entendre els tècnics de
Patrimoni, van donar per bones aquestes
intervencions? És a dir, són intervencions

El llavors Ministeri de Cultura, Joventut i Esports va
donar la seva autorització a la intervenció en el
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patrimonials, o simplement són intervencions de
millora i reforma de l’edifici?
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necessària i que sí que preservava el valor
patrimonial de l’església.
Gràcies Sra. síndica.

La Sra. síndica general:
És temps de rèplica...

La Sra. síndica general:

Si vol continuar, sinó passarem a la dúplica i li
quedaran les repreguntes.

Gràcies Sra. Riva.
Entrem en el torn de repreguntes. Primera
repregunta, Sra. Vela.

La Sra. Susanna Vela:
Doncs, segueixo.

La Sra. Susanna Vela:

Gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sra. síndica.

Perquè en aquest cas, aquest projecte s’hagués pogut
acollir al programa de subvencions que estan
destinades a la conservació integrada, conservació i
restauració i millora del patrimoni cultural que cada
any doncs, el Ministeri de Cultura convoca. Per tant,
entenc que si és una millora, és a dir, si és una
millora respecte al tema patrimonial de l’església per
què no han pogut acollir-se a aquestes subvencions?
I si en una altra ocasió es va acollir a aquestes
subvencions aquesta mateixa parròquia laurediana?

Llavors, entenem que no és una intervenció de
rehabilitació patrimonial, que és una reforma, doncs,
del temple.
Llavors, la meva pregunta és: el Govern té previst fer
algun tipus d’actuació d’acord amb l’església per tirar
endavant les restauracions o reformes que puguin
necessitar qualsevol de les altres esglésies
parroquials?
La Sra. síndica general:

Gràcies Sra. síndica.

Sra. Riva.

La Sra. síndica general:

La Sra. Sílvia Riva:

Gràcies.

Gràcies Sra. síndica.

Per la dúplica, Sra. Riva.

Doncs, la resposta és més aviat que el Govern ja ha
fet front al llarg d’aquests anys a aquest tipus de
reformes quan les esglésies ho han sol·licitat. De fet,
a l’església de La Massana amb una contribució d’un
25% la seva reforma; a Sant Corneli d’Ordino se li
va pagar la coberta del campanar; a Santa Eulàlia
d’Encamp es van solucionar també problemes
d’humitat en la terrassa superior; a la Parròquia de
Canillo, excavació arqueològica amb la seva
adequació i treballs de pintura.

La Sra. Sílvia Riva:
Efectivament ara entren en joc dos conceptes,
entenc diferenciats, un és que efectivament contesto
que hi ha hagut una autorització positiva dels tècnics
de patrimoni continguda en aquests dos informes.
Val a dir per ser exactes que aquests informes també
contenen remarques i consignes en relació a aspectes
en els que no es podia intervenir que s’havien de
preservar atesa l’excepcionalitat i sobretot el caire
patrimonial, però és veritat que com ells han
d’autoritzar l’obra, que sigui una obra en aquest cas
de reforma més integral, donen el seu vist i plau; i
d’altra banda, el segon concepte que s’introdueix ara
és la convocatòria dels ajuts. Efectivament aquesta
convocatòria només està destinada a ajuts que
suposin una millora i un increment d’aquest valor
patrimonial. D’una banda, la primera és preceptiva,
necessita aquesta autorització i els tècnics la donen si
es preserven certs criteris que hi contenen; però la
segona, com no està emmarcada tota l’obra en tant
que una millora patrimonial, sinó que és una reforma
també en part estructural, no se’ls hi concedeixen
aquests ajuts; i en tercera part, contesto dient que sí
que l’any 2010 se li va concedir una part d’ajut
perquè sí que s’entenia, corresponia una millora

Tot això s’emmarca realment amb el suport que hi
ha i sempre en menor mesura que el que pren a
càrrec el comú de cada una de les parròquies, però
sempre present en donar suport a aquest tipus
d’iniciatives que també finalment són responsabilitat
de totes les institucions públiques.
Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sra. Riva.
Segona repregunta, Sra. Vela.
La Sra. Susanna Vela:
Gràcies Sra. síndica.

10

Sessió ordinària del dia 11 de juliol del 2019

Núm. 12/2019

Doncs, jo al que em referia és a què l’Administració
s’hauria de poder dotar d’una eina per poder establir
els criteris tècnics i els criteris econòmics per aquests
tipus d’intervencions, perquè ens podem trobar com
en aquest cas, que sàpiga jo perquè no ho ha
explicat, no hi ha cap conveni sobre aquesta
intervenció. És a dir, no hi ha cap conveni com el
que ha explicat de l’Església de La Massana, el que
passa és que l’Església de La Massana també hem de
dir que era per rehabilitat l’edifici. Una cosa... És a
dir, què entenem per manteniment i conservació
d’aquests edificis?
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paritària per entre altres coses decidir doncs aspectes
com els que ens trobem.
M’agradaria demanar al Govern si farà, tirarà
endavant aquesta comissió paritària? El concordat
recordar que és de l’any 2008, i que potser seria ja
bon moment per tirar endavant aquesta comissió de
treball mixta entre l’Església i l’Estat. Preguntar si
teniu la intenció doncs de tirar endavant aquesta
comissió?
Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

Per tant, la meva pregunta és demanar si el Govern
elaborarà un document específic on estiguin els
criteris econòmics i tècnics que hagin de seguir
aquest tipus d’intervencions a les esglésies de culte
com són les parroquials?

Gràcies.
Sra. Riva.
La Sra. Sílvia Riva:

Gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sra. síndica.
En donaré lectura, tant el concordat de forma més
extensa com els altres textos que ens obliguen, fins i
tot la Llei de patrimoni cultural hi ha altres
obligacions i organismes i òrgans que ens han de
reunir per atendre correctament doncs tots els béns
que han de ser objecte de protecció, i evidentment
durant el mandat que acabo d’iniciar es donarà bona
lectura i s’intentarà implementar doncs aquesta i
totes les altres obligacions derivades i que serviran
per atendre correctament les responsabilitats del
ministeri.

La Sra. síndica general:
Sra. Riva.
La Sra. Sílvia Riva:
Gràcies Sra. síndica.
De moment, en els pocs dies que puc haver estat
compartint responsabilitats de Govern, no li puc dir
si aquesta serà una de les accions a implantar. El que
sí que li puc dir és que la podem tenir en compte, i
que en tot cas, dir-li que efectivament com ha estat
en altres casos precedents, la fórmula amb la que
donarem seguiment a aquesta actuació en aquesta
parròquia serà la mateixa i en els mateixos termes
que va tenir lloc amb altres parroquials. Per tant,
guardo la seva aportació, i si efectivament podem
elaborar algun conveni que pugui... ja no conveni
sinó fins i tot unes línies d’actuació perquè realment
quedin clars els termes en els quals podem i devem
atendre les responsabilitats que cadascun de
nosaltres ens pertoca, doncs ja hi podem comptar, no
hi ha cap problema.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies.
Alguna repregunta més...
Sr. Pintat.
El Sr. Josep Pintat:
Gràcies Sra. síndica.
Primer el que voldria és felicitar aquí públicament el
mossèn Pepe Gispert per la seva actitud que ha
tingut constructiva, com ha sigut sempre, per
impulsar una obra d’aquestes característiques que
vénen a millorar la Parròquia de Sant Julià i tot el
país. I crec que això és rebut de fer-ne menció aquí,
perquè això ressalta molt el patrimoni cultural i
s’avança inclús a la famosa llei que estem discutint.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies.
Tercera repregunta.
La Sra. Susanna Vela:

I agraeixo les explicacions de la Sra. ministra perquè
ha quedat clar que el Govern anterior no hi va
participar, en canvi el nou Govern crec que vol
contemplar-ho en els pressupostos pel que ens ha dit
en una partida del 21%, que ho fa en base a l’article
4. Però jo també li diria que no descarti l’article 35

Gràcies Sra. síndica.
I per últim li voldria demanar que evidentment com
que ha fet referència al concordat. El mateix
concordat parla de l’establiment d’una comissió
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que són els ajuts, que també podrien servir per fer el
tema de foment de tot aquest monument.
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l’ens públic Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i
el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred
i de la calor, preveuen la implantació d’activitats
relacionades amb la cogeneració a Andorra.

Moltes gràcies.

Vist que el Pla sectorial d’infraestructures
energètiques d’Andorra 2018 contemplava la
construcció d’una central de cogeneració de FEDA
situada al Centre de Tractament de Residus de la
Comella.

La Sra. síndica general:
Gràcies.
Sra. Riva.
La Sra. Sílvia Riva:

Vist el conveni de col·laboració entre el Comú
d’Andorra la Vella i FEDA per a la construcció i
explotació d’una xarxa urbana de distribució de calor
subministrada pel CTR, signat el passat 25 de juny
del 2018.

Gràcies Sra. síndica i gràcies Sr. Pintat.
També recollirem per mirar que totes les fórmules
donin el seu recorregut i en aquest cas doncs també
és veritat que la seva parròquia doni aquest
agraïment també ajuda perquè la contribució
efectivament es fa per una parròquia, però en general
perquè tothom pugui gaudir i preservar els béns que
els hi són propis i que els viu més a prop. I en aquest
cas efectivament les partides seran contingudes en
els pressupostos dels anys 2020 i 2021, i fer-hi front
doncs és un compromís que ja assolim ara i que el
vehicularem a partir d’aquest conveni, de manera
que si la Cambra parlamentària dona el suport al
pressupost, doncs aquest finançament hi serà.

Vist que ja han començat les obres per construir la
xarxa de calor urbana d’Andorra la Vella.
Vist que la primera fase de les obres s’ha adjudicat
per 1,7 milions d'euros, tal com consta al Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra 13/2019, i que,
segons manifestacions del gerent de FEDAECOTERM, el projecte en global tindrà una previsió
econòmica d’uns 15 milions d’euros.
Es demana:
Quina és la relació cost-eficiència i eficàcia del
projecte de cogeneració iniciat a La Comella, pels
pròxims cinc anys?

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies.

I s’afegeix, com afecta al model de política de gestió
de residus?

Alguna repregunta més...

Moltes gràcies Sra. síndica.

Pregunta número 3.

La Sra. síndica general:

3- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Roger Padreny
Carmona, conseller general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 1 de juliol del 2019, relativa a la central
de cogeneració que aprofitarà la calor residual
del Centre de Tractament de Residus per
produir electricitat i energia tèrmica que
proveeixi de calefacció i aigua calenta
sanitària el centre d’Andorra la Vella.

Moltes gràcies.
Sra. Calvó.
La Sra. Sílvia Calvó:
Sí, gràcies Sra. síndica i gràcies Sr. conseller per la
seva pregunta.
Abans de contestar-la amb detall només voldria
recordar la finalitat d’aquesta instal·lació de
cogeneració de la Comella, que recordem-ho és
donar un servei nou als ciutadans d’Andorra la
Vella, molt més eficient, recuperant una energia que
fins a la data no s’estava utilitzant, i contribuir així a
millorar la qualitat de l’aire, i reduir les emissions de
gasos a efecte hivernacle, complint el compromís que
va adquirir Andorra amb l’adhesió a l’Acord de
París.

Fou registrada amb el número 607 i s’ha publicat en
el Butlletí número 46/2019 del 2 de juliol.
Exposa la pregunta el Sr. Roger Padreny Carmona.
El Sr. Roger Padreny:

Efectivament Sr. conseller pel que fa al cost del
projecte, s’ha previst una inversió global al tomb dels
15 milions d’euros. D’aquests, la inversió destinada
al CTR se situa a l’entorn dels 800.000€ i contribuirà

Moltes gràcies Sra. síndica.
Vist que la Llei 21/2018, del 13 de setembre,
d’impuls de la transició energètica i del canvi
climàtic, i la Llei 5/2016, del 10 de marc, que regula
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gairebé a duplicar l’aprofitament de l’energia que
produeix a hores d’ara la planta. La resta de la
inversió (els 14 milions restants) ha de permetre
desenvolupar la xarxa de calor i les infraestructures
associades.
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Considerem que aquesta política de la cogeneració
que es pot estar a favor o en contra, però aquest no
és el quid de la qüestió sinó la incineració pròpia i
que sigui un model que es basi en la incineració.
En aquest sentit no volem hipotecar-nos en el temps.
I considerem que aquesta política ens hipoteca. Ens
hipoteca mediambientalment si volem apostar en un
futur per altres models de gestió de residus. Perquè
continuarem incinerant. I no només ens hipoteca
mediambientalment, deixant de banda també que
ens hipoteca a nivell de cost econòmic. Però això és
el menys important, perquè el forn incinerador Sra.
Calvó, és una política pública fallida des del principi.

Actualment, el Centre de Tractament de Residus ja
produeix energia elèctrica, produeix entre el 3 i el
4% de l’electricitat que consumim a Andorra, i
gràcies a aquest aprofitament, que ho he dit abans,
recupera una calor residual que ara es perd,
generarem 22 GWh d’energia tèrmica.
Per ser més explícits, seria l’equivalent al consum de
2.000 llars i correspon a un consum de 2 milions de
litres de gasoil/any Aquest aprofitament permetrà
una reducció de 6.700 tones de CO2 a l’any però no
únicament perquè reduiran altres contaminants que
poden afectar la qualitat de l’aire i per tant la salut
de les persones. I perquè ens fem una idea,
equivaldria a 3.500 vehicles circulant per Andorra a
l’any.

Si mirem el cicle de les polítiques públiques, és una
política que falla des de la definició del problema,
l’anàlisi d’alternatives, la presa de decisió, l’execució
i la implementació, i finalment i el més important,
l’avaluació.
Exemple avui en dia encara estem veient les
conseqüències del sobre cost de 22 milions d’euros
que va suposar la construcció d’aquesta
incineradora, que això és una altra qüestió, però que
gràcies al Govern Socialdemòcrata, en el seu
moment vam poder saber.

Pel que fa a l’afectació sobre el model de política de
gestió de residus, dir que aquest projecte no afecta de
cap manera a la política de gestió de residus
d’Andorra i de fet és un projecte que s’inscriu en el
concepte d’economia circular, perquè permet
recuperar una energia produïda localment que no
s’utilitzava fins ara.

En aquest sentit, la incineració mai ha estat
acceptada per gran part de la ciutadania i per la
societat civil. I quan parlo de la societat civil parlo
de les principals associacions ecologistes i de medi
ambient d’Andorra.

La nostra prioritat, i penso que és important
remarcar-ho en matèria de gestió de residus és i serà
sempre serà la prevenció, la reutilització i el
reciclatge, d’acord amb la jerarquia de gestió de
residus que marca la nostra llei.

El forn incinerador, la lluita contra l’antic i la lluita
contra la construcció del nou va suposar una de les
mobilitzacions més grans de la història d’Andorra.

Aquest projecte és un projecte que ha de donar
resposta al model de gestió de residus que vol el país
i també la transició energètica que hem endegat.
Gràcies Sra. síndica.

La gent d’Andorra no volia incinerar, la gent
d’Andorra volia un futur on la gestió de residus, com
bé ha expressat vostè, estigués en un ordre de
prelació on no es donés tant pes a la incineració.

La Sra. síndica general:

La gent d’Andorra sap les conseqüències que té
incinerar, de la creació de dioxines.

Gràcies Sra. Calvó.

No és el mateix, abans vostè parlava de cremar
gasoil, no és el mateix cremar gasoil que cremar
dioxines de residus, en què cada cop que cremem
produïm no se sap exactament quines dioxines. I per
tant, hi ha un impacte mediambiental i social molt
difícil de calcular.

Per la rèplica, Sr. Padreny.
El Sr. Roger Padreny:
Moltes gràcies Sra. síndica.
Bé, la pregunta com ha pogut veure Sra. ministra,
tenia dos parts. La primera que tracta del tema del
cost, i la segona del model de gestió de residus.

Sra. Calvó, ens ha tingut, ens tindrà i ens tornarà a
tenir en tot allò que es refereix a la lluita contra el
canvi climàtic, a la promoció de les energies
renovables, al model de transició energètica i,
òbviament en el compliment dels objectius de
desenvolupament sostenible de Nacions Unides.

Nosaltres quan parlem del cost no només parlem del
cost econòmic sinó que ens referim també al cost
mediambiental, social i per salut humana que et
perpetua una política com és la d’incineració de
residus.

Sra. Calvó, el Grup Socialdemòcrata mai recolzarem
una política que perpetuï, com li he dit, i ens
hipotequi ja que es basa en la incineració de residus.
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Tampoc vam estar a favor quan es va apostar per
importar residus de la Cerdanya i no es va
reconsiderar el model d’un forn sobredimensionat.
No volem perquè, com li he dit, perpetua i ens
hipoteca, i hipoteca a les pròximes generacions. Fa
unes setmanes hi havia aquí els joves de Fridays for
future i una de les principals coses que deia era que
les accions d’avui no ens hipotequin el demà... Això
li dic ara mateix, que les accions d’avui no ens
hipotequin el model de gestió de residus de demà.
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tipus de model de gestió de residus que es pugui fer
per endavant.
D’altra banda, Sr. Padreny, vostè recorda doncs els
anys anteriors on sí que teníem un forn incinerador;
després es va construir un centre de valorització de
residus, i permeti’m fer la diferència, un centre
eficient que recupera energia, que no emet emissions
contaminants -vostè ho sap perfectament perquè hi
ha una comissió d’informació i vigilància que
distribueix informació a la totalitat dels ciutadans- i,
per tant, no crec que haguem de recordar el passat
perquè la instal·lació que tenim fins ara, que existeix
des de fa tretze anys, que no ha tingut cap tipus
d’incidència en aquests tretze anys, està complint la
seva missió principal que és tractar el rebuig dels
residus que produeix la ciutadania i que no ha anat a
reciclatge. Però, no ens ha impedit en cap moment
de tirar endavant polítiques de reciclatge, som
capdavanters en matèria d’índex de reciclatge si ens
comparem amb els països europeus, reciclem a hores
d’ara la meitat dels residus que produïm i la planta el
que fa és tractar el rebuig que encara no recicla a
hores d’ara i seguirem apostant per objectius de
reciclatge cada vegada més ambiciosos i per la
prevenció de residus que és la nostra prioritat.

I sobretot li dic perquè nosaltres, en totes les
polítiques públiques i amb aquesta, apostem per
l’excel·lència i creiem que aquest model no és
l’excel·lent sinó que en podem fer moltes altres.
Va comentar vostè que la Llei 25/2004 i la pròpia
Directiva 2008/98 estableixen un model de
jerarquització de residus on la prevenció és el
principal, després passa per la reutilització, el
reciclatge i, finalment la valorització i l’eliminació de
residus.
Nosaltres estem a favor que s’aposti per aquestes tres
primeres polítiques però que s’aposti de veritat, no
com ara que estem en un camí entre els dos tipus de
polítiques.
Moltes gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

La Sra. síndica general:

La Sra. síndica general:

Gràcies.

Gràcies Sra. Calvó.

Per la dúplica, Sra. Calvó.

És el temps de les repreguntes. Primera repregunta,
Sr. Padreny.

La Sra. Sílvia Calvó:
Gràcies Sra. síndica.

El Sr. Roger Padreny:

Miri, aquest projecte no hipoteca en cap cas, i amb
això seré molt ferma, el futur model de gestió de
residus i les possibles apostes que pugui fer el país
amb altres tipus d’infraestructures de gestió. I no
l’hipoteca concretament perquè, d’una, s’ha basat en
la producció actual de residus que tenim perquè és
un projecte que parteix del concepte de fer la
mínima intervenció en el Centre de Tractament de
Residus que consisteix, senzillament en fer un
picatge a les instal·lacions actuals i recuperar una
calor que fins a la data no es recuperava. I aquesta
inversió de 14 milions d’euros que es fa en tota la
xarxa de calor que anirà a distribuir una calefacció
molt més neta, molt més eficient i que repercutirà en
una millora de la qualitat de l’aire, aquesta xarxa de
calor es pot connectar en aquesta planta a hores
d’ara recuperant una energia que es perdia fins ara, o
es podrà connectar a qualsevol altra font d’energia el
dia que es decideixi. Per tant, nosaltres hem apostat
per un projecte que no hipoteca en cap cas qualsevol

Moltes gràcies Sra. síndica.
Bé, abans parlàvem de la jerarquització. El problema
és que avui en dia, Sra. Calvó, avui en dia i en els
últims anys, no cal anar a l’antic forn, sinó ja des de
l’aplicació de les polítiques amb el nou forn existent,
tenim a Andorra dues polítiques antagòniques i
contradictòries. Tenim un gran... valuós crec,
important i ambiciós Pla nacional de residus, però és
que al mateix moment hem continuat important
residus per incinerar-los a Andorra, i continuar amb
el model de la incineració; dues polítiques que són
antagòniques. Com li diu al ciutadà que recicli quan
al mateix moment està sabent que s’està seguint una
altra política antagònica i contradictòria?
Sra. Calvó, el Pla nacional de residus que li
comentava acaba al 2020 i és per a cinc anys per
això la pregunta es fixava en un termini de cinc anys.
Jo li voldria preguntar: s’ha plantejat pels següents
cinc anys alternatives, que n’hi ha, que busquin
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acabar quasi en la totalitat amb la incineració de
residus a Andorra?
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any el 25 de juliol de l’any passat, duia a terme tot
un seguit de preguntes escrites sobre les quals
l’última preguntava si era necessari cremar una
quantitat de residus mínima per poder fer funcionar
aquest projecte de cogeneració a Andorra. La
resposta que va rebre és que, no, que no era
necessari cremar un mínim ja que el forn estava
dimensionat, dimensionat quan els informes
d’aquesta comissió que abans comentava, Sra. Calvo,
la Comissió d’informació i vigilància, han establert
any rere any com els residus van creixent, és a dir,
com que la quantitat de residus cremat va creixent i
que sobretot aquest creixement es déu a la
importació de residus de la Cerdanya, d’aquest
conveni que molt bé comentava i que
llastimosament tenim des del 2017.

Moltes gràcies.
La Sra. síndica general:
Sra. Calvó
La Sra. Sílvia Calvó:
Gràcies Sra. síndica.
Només recordar que la importació de residus ve
d’una cooperació transfronterera que tenim amb la
Comunitat Autònoma de Catalunya i concretament
amb la Cerdanya, i recordar que nosaltres enviem el
70% dels nostres residus a aquesta mateixa
comunitat autònoma.

En aquest sentit, Sra. Calvó, la pregunta o el conjunt
de preguntes fan referència en si s’ha plantejat d’una
vegada per totes, en canvi d’utilitzar pedaços, com
crec que potser aquest model de cogeneració i altres
polítiques, si s’ha plantejat de veritat acabar amb
aquest sobre dimensionament del forn i apostar per
un veritable forn incinerador adaptat a les
necessitats andorranes, i millor fàcil de gestionar?

És inviable pensar que Andorra pot gestionar la
totalitat dels seus residus que siguin perillosos o per
reciclar, i de fet, tots els residus que nosaltres, que els
nostres ciutadans reciclen se’n van a hores d’ara a ser
valoritzats a la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Per tant, sempre ho he dit aquí, ens tindran sempre
els nostres veïns per ajudar amb el que calgui en
matèria de cooperació transfronterera, sobretot
sabent que a nivell d’impacte ambiental també és
positiu. Aquí tenim un principi de proximitat que
respecta i un principi de jerarquia de gestió de
residus perquè recordi, Sr. Padreny, que aquests
residus anaven a un abocador i per tant a eliminació,
i ara van a valorització energètica.

En aquest sentit, jo li voldria preguntar: vostè
realment creu que el forn està dimensionat, com bé li
va respondre a la companya Gili l’any passat? Tenint
en compte, a més a més, tenint en compte que si no
s’arriba a les 45.000 tones que, gràcies a aquests
residus de la Cerdanya que ens estan venint podem
arribar al mínim de tones perquè pugui funcionar
tècnicament?

Pel que fa a la política de gestió de residus ja he
anunciat que l’any que ve farem un Pla d’economia
circular que ens ha de fixar la nova política de gestió
de residus pels pròxims quinze o vint anys i que
serem molt ambiciosos en matèria de prevenció i en
matèria de reciclatge i, en cap cas, aquesta planta no
condicionarà els objectius ambiciosos que ens
fixarem perquè no els ha de condicionar, perquè
aquest projecte de cogeneració funciona recuperant
una calor que actualment es perdia i pot funcionar
apostant per altres fonts d’energia si es decideix així.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Sra. Calvó.
La Sra. Sílvia Calvó:
Sr. Padreny, és que vostè està repetint els missatges
que el seu partit o el seu grup parlamentari repeteix
des de fa més de quinze anys, i després que s’ha vist
que a hores d’ara no estan ajustats a la realitat.

Gràcies Sra. síndica.

El dimensionament de 45.000 tones, aquest valor de
45.000 tones era un valor econòmic, no era un valor
tècnic. Evidentment que cada planta té un diagrama
de flux i un moment on en funció de la quantitat de
residus funciona més o menys bé, però el forn no està
dimensionat.

La Sra. síndica general:
Sr. Padreny.
El Sr. Roger Padreny:
Moltes gràcies Sra. síndica.

Vostè acaba de dir que és llastimosa aquesta
col·laboració que estem fent amb la Cerdanya
important residus. Pesi bé les seves paraules, està
dient que és llastimós, és a dir, el dia que la
Comunitat Autònoma de Catalunya consideri

Aquí l’objecte de debat que es volia precisar és el
sobre dimensionament d’aquest forn incinerador que
tots coneixem. La meva companya del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, la Sra. Gili, just fa un
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llastimós rebre el 70% dels residus que produeix
Andorra, Sr. Padreny, què passarà?

comparem amb els estats europeus, això no és una
política fallida.

Gràcies Sra. síndica.

Nosaltres, repeteixo, treballarem l’any que ve un pla
d’economia circular, el treballarem amb els comuns,
amb les associacions, amb la societat civil i aquest
pla és el que marcarà gràcies a les aportacions de
tots, de la ciutadania també, el grau d’ambició que
vol el nostre país en matèria de gestió de residus.

La Sra. síndica general:
Tercera repregunta, Sr. Padreny.
El Sr. Roger Padreny:

Gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sra. síndica.
Ho sento si amb les meves paraules no s’ha entès.

La Sra. síndica general:

El que és llastimós no és el conveni amb la Cerdanya
que això succeeix, el que és llastimós és que es
continua aplicant després de molts anys un mateix
model d’incinerar residus i no s’hagin plantejat altres
models millors.

Gràcies.
Quarta pregunta, Sr. Padreny.
El Sr. Roger Padreny:
Moltes gràcies Sra. síndica.

En aquest sentit li he dit abans que era una política
fallida, i fallida en totes les fases, però la més
important és l’avaluació Sra. Calvó. La fase
d’avaluació de les polítiques públiques és aquella on
el gestor públic decideix si vol continuar, o no, en la
política pública. Tinc la sensació que aquesta fase, o
no s’ha fet o s’ha fet malament en els últims anys i és
més preocupant perquè en el 2013 el forn era de
propietat pública, és a dir, es va comprar i tots
podíem decidir el destí final de la incineradora i el
destí final d’aquesta política pública.

Abans explicava que la lluita contra el forn
incinerador l’antic, el nou, va suposar les
mobilitzacions més grans de la història d’Andorra
deixant de banda les últimes mobilitzacions a finals
del 2018 contra la reforma laboral.
Jo vaig ser en aquestes manifestacions del 2001 i
2002. Jo tenia vuit anys i vaig ser-hi amb els meus
pares, i vam ser-hi per reivindicar una Andorra on la
gestió de residus fos una altra a la que hi havia en el
seu moment, on es respectessin tots els criteris
mediambientals i a més a més també respectés la
salut de la ciutadania.

Per aquest motiu, Sra. Calvó, li torno a preguntar i
crec que torna a tenir l’oportunitat en aquesta nova
legislatura i aquest nou mandat, per poder dur a
terme una avaluació de la política d’incineració de
residus i/o un estudi que prevegi la possibilitat de
reduir a la mínima expressió la crema de residus a
Andorra i aplicar-ne les conclusions si són
favorables?

I quan li he dit “llastimós” ho he fet perquè això és
un tema molt personal, i em fa llàstima. És a nivell
personal no és una qüestió política perquè amb el pas
del temps han passat, com bé ha comentat, disset
anys i la política continua sent la mateixa, la política
d’incinerar continua sent la mateixa. Però, sobretot
encara és més llastimós que mai se’ns hagi preguntat
sobre si volíem continuar amb el model d’incineració
-és a dir, si volíem crear un nou forn-, si volíem
importar residus i, finalment, si volem perpetuar el
model d’incineració de residus gràcies a aquest
model de cogeneració establert a la Comella. I ho dic
sobretot perquè la Directiva que van citar 2008/98
estableix que els poders públics han de dur a terme
les polítiques de gestió de residus amb la màxima
transparència i probablement les consultes
ciutadanes en tots els casos possibles. En aquest
sentit, ho torno a repetir, la Sra. Gili, la meva
companya del Grup Socialdemòcrata va establir ara
fa uns dos anys, el 25 del 5 del 2017 una proposta
per dur a terme un referèndum sobre la importació
de residus. Aquesta proposta no va ser acceptada...
Però bé, tenint en compte que ara tenim un Govern
tripartit, un Govern que segons he llegit vol apostar
per la participació ciutadana, jo li torno a fer la

Moltes gràcies.
La Sra. síndica general:
Sra. Calvó.
La Sra. Sílvia Calvó:
Sí, gràcies Sra. síndica.
Sr. Padreny, vostè diu d’una política fallida el fet
d’una planta que hagi funcionat durant tretze anys
sense ocasionar cap incidència, que ha complert la
missió que tenia de tractar de la millor manera i
valoritzant-lo al rebuig dels nostres ciutadans de la
recollida selectiva, que ha permès que nosaltres
treballem per reciclar al màxim, per prevenir al
màxim i ho hem aconseguit perquè som
capdavanters en matèria de reciclatge si ens
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pregunta ara, aquí al Consell General si vostè es
compromet a dur a terme una consulta a tota la
ciutadania perquè sigui aquesta la que decideixi al
voltant del model d’incineració de residus si s’ha de
continuar aplicant, sí o no?

Moltes gràcies.

Moltes gràcies Sra. síndica.

La Sra. Sílvia Calvó:

La Sra. síndica general:

Gràcies Sra. síndica.

Sra. Calvó.

És difícil parlar d’una quantia òptima. De fet, ja us
he dit, les plantes tenen un diagrama de flux que
sempre marquen un mínim i un màxim, però és
veritat que nosaltres tenim una planta que és
excel·lent a nivell de funcionament i que ha permès
doncs, de vegades treballar fora d’aquest diagrama de
flux que era el diagrama de flux teòric.

La Sra. síndica general:
Sra. Calvó.

La Sra. Sílvia Calvó:
Gràcies Sra. síndica.
Miri Sr. Padreny, si estava a les mobilitzacions van
ser útils perquè a partir d’aquell moment es va
apostar per una altra política de gestió de residus
molt més transparent, i vostè sap perfectament que
hi ha una comissió d’informació i vigilància on hi ha
la ciutadania representada i que té accés a tota la
informació en relació amb el Centre de Tractament
de Residus.

Per tant, depèn molt del tipus de residu, de la seva
composició, del seu PSI, de com també la gestió de la
planta ho fa funcionar de situar aquest òptim en un
llindar o en un altre.
Gràcies Sra. síndica.

I per respondre a la seva pregunta, quan treballem el
Pla d’economia circular farem una consulta a tota la
ciutadania.

La Sra. síndica general:

Gràcies Sra. síndica.

La Sra. Rosa Gili:

La Sra. síndica general:

Sí, gràcies Sra. síndica.

Gràcies.

A veure, jo el que tenia entès en tots aquests anys de
seguiment d’aquest tema és que el que vostè ens
explicava que era nefast també, eren totes les
parades aquelles que s’havien de fer que això no
anava bé pel forn, no? És a dir, entenc que en el
moment en què es feien parades era perquè no hi
havia suficientment tones de residus i, per tant,
entenc que alguna explicació ens hauria de poder
donar en relació a això.

Sra. Gili.

Una pregunta, Sra. Gili.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, moltes gràcies Sra. síndica.
Bé, jo voldria fer una pregunta una mica més
tècnica. A veure vostè ha dit, li ha contestat al meu
company de grup que les 45.000 tones necessàries
pel funcionament d’aquesta planta eren degudes al
valor amb un rendiment econòmic, que tots els que
hem seguit aquest tema sabem més o menys del
perquè. Era el fet aquell de què si no s’arribava, el
Govern ho havia de compensar.

És a dir, en quin moment es decideix parar? No sé,
crec que ens ho hauria de poder explicar una mica
millor.
Gràcies.
La Sra. síndica general:

Jo el que m’agradaria ara que em digués, perquè no
em consta que m’ho hagi dit mai o si m’ho ha dit no
me’n recordo ara mateix, és quina és la quantia
òptima pel funcionament del forn perquè em consta
que justament s’estaven important -ara ho estava
buscant en l’hemeroteca- al voltant d’aquestes
quanties. És a dir, al final entre el que produïm aquí i
el que importem de fora estem més o menys al
voltant del mateix nombre de tones.

Sra. Calvó.
La Sra. Sílvia Calvó:
És que no li puc donar una xifra perquè ja li dic que
depèn molt també...
És a dir, el residu que entra a la planta no és només
la seva quantitat que compta per valorar el
funcionament de la planta, també compta la seva
composició, també compta el que se’n diu el seu
poder calorífic. Per tant, no li puc donar una xifra

I, per tant, la pregunta és aquesta: ens pot dir, si us
plau, quina és la quantia òptima pel bon
funcionament d’aquest forn?

17

Diari Oficial del Consell General

Núm. 12/2019

Sessió ordinària del dia 11 de juliol del 2019

perquè depèn de la composició dels residus. La
composició dels residus varia també en funció de si
hi ha més o menys reciclatge, de si hi ha menys
residu assimilat a l’urbà que és el residu industrial.
Per tant, donar-li una xifra aquí no li puc donar.

La Sra. síndica general:

Gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sra. síndica.

Sra. Calvó.
La Sra. Sílvia Calvó:
Sr. López, no li reconec perquè no és cert. Les
45.000 tones són un element econòmic del
contracte, no són un element tècnic i, de fet, la
planta ha funcionat i ha funcionat bé amb quantitats
molt inferiors a les 45.000 tones.

La Sra. síndica general:
Sr. López.
El Sr. Pere López:

Sr. López, si vol estic a disposició per venir amb el
diagrama de flux de la planta, donar-li totes les dades
i explicar de la millor manera i justificar-li i
argumentar-li que les 45.000 tones no són un llindar
tècnic per la planta.

Sí, gràcies Sra. síndica.
Bé Sra. Calvó, sap que sobre aquest tema hem
discutit vàries vegades quan vostè ha comparegut per
explicar el balanç del Pla nacional de residus, i jo
crec que avui a les preguntes que feia el company
Padreny o la consellera Rosa Gili, està contestant la
veritat.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

Finalment tenim aquest monstre que necessita
aquestes 45.000 tones per ser alimentat, i aquestes
tones s’han de generar d’una manera o una altra.

Sr. López.
El Sr. Pere López:

Ja sap que a vostè li he discutit moltes vegades sobre
la realitat, sobre la bondat real de tenir una política
de reciclatge al nostre país que crec que no existeix,
que va existir en un passat però que amb el Govern
Demòcrata va deixar d’existir, i després hi ha
aquesta importació de residus.

Gràcies Sra. síndica.
Sap perfectament que sí que és un llindar econòmic i
que en el moment en què es va millorar la política de
reciclatge i es van haver de produir aturades, doncs
hi havia molts problemes: problemes d’olors,
problemes en les arrencades, problemes de
contaminació... El que suposa tot aquest procés
d’aturada i quan això arribava als mesos d’estiu amb
calor hi havia molts problemes i moltes queixes.

Finalment, perquè funcioni tot l’any, perquè no hi
hagi aturades, perquè no hi hagi problemes en les
arrencades i no hi hagi contaminació important, el
forn incinerador o el Centre de Tractament de
Residus necessita aquestes 45.000 tones que vostè
deia que és un càlcul econòmic però que és una
realitat, una realitat que tenim aquí a sobre de la
capital al llarg del qual, al llarg del dia passen la
majoria dels ciutadans del nostre país, ja sigui per
treballar o per fer les seves activitats.

Quan això va passar, quan això es va produir, la
reacció del Govern Demòcrata va ser deixadesa amb
les polítiques de reciclatge d’una banda, i després
anar a buscar aquests residus a fora. Llavors si són 42
o 43 no ho discutiré amb vostè, però vostè sap que hi
ha un mínim perquè la instal·lació funcioni els dotze
mesos de l’any que cal mantenir. I al final, el
manteniment abans era econòmic perquè hi havia
unes empreses privades; ara el manteniment
d’aquesta instal·lació ens condiciona a la no-política
de gestió de residus, a la no-política de sostenibilitat
al nostre país i, a més ens ha portat a haver de
demanar que ens portin brossa per incinerar, no per
una relació de bon veïnatge perquè hi ha moltes
maneres de tenir bon veïnatge, sinó simplement per
alimentar al monstre. I aquesta és la realitat tot i que
vostè des de fa molts anys s’entossudeix en
reconèixer-ho, això ja ho sabem, i en mantenir-ho.
Però la realitat econòmica és aquesta, o sigui, al final
calen les 45.000 tones perquè el forn no s’aturi,
perquè una aturada és un gran problema.

I, per tant, com que això anava a la baixa, baixava
l’activitat econòmica, milloraven les polítiques de
reciclatge, es va deixar de reciclar, es van buscar
tones a fora per poder-les cremar i a més ara, com es
preguntava, doncs es vol aprofitar aquesta energia, i
la qual cosa apunta a una perdurabilitat del sistema.
Jo li demano: per què no ens reconeix que calen
aquestes 45.000 tones? Per què no ens reconeix que
això és la punta de la llança a partir de la qual es va
deixar de fer una política de reciclatge efectiva i a
partir de la qual es van haver d’anar a buscar a fora
45.000 tones per cremar-les -més enllà de la bona
relació de veïnatge- per alimentar aquest monstre del
Centre de tractament de residus de la Comella.
Gràcies.

Gràcies Sra. síndica.

18

Sessió ordinària del dia 11 de juliol del 2019

Núm. 12/2019

La Sra. síndica general:

Diari Oficial del Consell General

que s’apliquen a hores d’ara també per la
cogeneració de Soldeu.

Sra. Calvó.

La cogeneració de Soldeu, hem vist també que els
clients estaven molt satisfets i que s’ha anat
incrementant la demanda a mesura doncs que el
ciutadà ha anat coneixent els avantatges d’aquest
servei de calefacció que és molt més eficient, molt
més net i que dona un millor servei al ciutadà que les
instal·lacions individuals.

La Sra. Sílvia Calvó:
No calen les 45.000 tones perquè el Centre de
Tractament de Residus s’aturi. Quan el Centre de
Tractament de Residus s’aturi, ja sap vostè que hi ha
una instal·lació que permet posar els residus amb
bales i minimitzar l’impacte doncs concretament
sobre les olors.

Gràcies Sra. síndica.

Vostè sap perfectament que s’han incrementat els
índex de reciclatge durant aquests darrers anys, per
tant, el Govern sap perfectament que no és
incompatible el funcionament del Centre de
Tractament de Residus amb l’augment del reciclatge.
I així ho hem estat fent, fent campanyes, incidint i
conscienciant els nostres joves i els nostres ciutadans
per augmentar la recollida selectiva i s’ha augmentat
la recollida selectiva Sr. López, i vostè ho sap. Les
dades també són tossudes. La recollida selectiva s’ha
augmentat aquests darrers anys.

La Sra. síndica general:
Gràcies.
Sr. Font.
El Sr. Jordi Font:
Gràcies.
Ara utilitzaré el micròfon que abans no me n’he
recordat.
Bé, jo també li posava un altre apartat en la meva
pregunta, és a dir si les instal·lacions avui en dia de
calefacció d’aquests demandants o possibles
adquiridors d’energia, estan equipades amb uns
sistemes de gasoil, voldrà dir que s’hauran de fer una
sèrie d’adaptacions perquè és evident que no és el
mateix que arribar amb la calor ja prefabricada i
evitar la caldera. I tot això necessitarà unes
adaptacions de les instal·lacions. Com que vostè
m’està parlant que principalment seran edificis
públics, és a dir aquest cost que hi haurà de
transformar les instal·lacions per rebre aquest tipus
d’energia, què va a càrrec de la subministradora
d’energia o anirà a càrrec de qui recepcioni l’energia?

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies.
Sr. Font.
El Sr. Jordi Font:
Jo hi ha una qüestió que li voldria demanar perquè
no m’ha quedat clar, és a dir vostès aprofitaran si ho
entès bé, vapor d’aigua o energia calenta i això ho
conduirà cap a baix a la ciutat per alimentar amb
calefacció entenc jo, tota una sèrie d’instal·lacions. I
la meva pregunta va en el sentit: hi ha realment una
demanda i gent que estigui disposada a canviar la
tipologia de les seves instal·lacions per aprofitar
aquesta energia i a quin cost es vendrà aquesta
energia?

La Sra. síndica general:
Sra. Calvó.
La Sra. Sílvia Calvó:
És que de fet no requereix una modificació de la
instal·lació que està a casa del ciutadà, el que fa
FEDA és instal·lar un bescanviador de calor i
aprofitar la instal·lació existent a casa del ciutadà.

La Sra. síndica general:
Sra. Calvó.
La Sra. Sílvia Calvó:

El ciutadà l’únic que ha de fer és connectar-se a
aquest servei i després quan ell ho vulgui, pot
eliminar doncs el seu sistema que pot tenir, doncs
caldera i dipòsit de gasoil. És així.

Sí, vostè sap que en un principi connectarem edificis
públics com el poliesportiu dels Serradells que és un
gran consumidor, com la presó. Podrem arribar fins i
tot al Lycée Comte de Foix que també és un gran
consumidor de gasoil. Doncs hi ha demanda,
nosaltres ara també estem amb FEDA informant al
ciutadà dels avantatges d’aquest sistema de calor, i
les tarifes seran les tarifes que són públiques, que
estan publicades al Butlletí Oficial, que són les tarifes

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Alguna repregunta més...
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En una primera fase, Andorra Telecom va dur a
terme els treballs de millora i embelliment de la
parcel.la, consistents en la resolució dels nivells amb
diverses pendents, la construcció d’una graderia a la
façana del carrer Bonaventura Riberaygua i d’una
làmina d’aigua de poca profunditat i la col·locació de
lletres tridimensionals de grans dimensions formant
la paraula Andorra.

4- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné,
conseller general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de juliol
del 2019, relativa al futur dels terrenys on
s’havia de construir l’edifici The Cloud.

Aquestes obres, com bé recordarà, van quedar
enllestides al final de l’any passat

Fou registrada amb el número 611 i s’ha publicat en
el Butlletí número 46/2019 del 2 de juliol.

Aquesta actuació és complementària de la
intervenció que està realitzant en aquests moments
el Comú d’Andorra la Vella d’urbanització,
pavimentació i embelliment de l’espai públic situat
davant de la parcel.la i dels carrers adjacents, una
obra encara en curs i que s’ha ampliat amb la
instal·lació d’un jardí vegetal a la façana de l’edifici
de serveis d’Andorra Telecom. M’agradaria recordar
que aquest edifici és el cor de la fibra òptica del país.

Exposa la pregunta el Sr. Jordi Font.
El Sr. Jordi Font:
Gràcies Sra. síndica.
Vist que, en el marc del fallit projecte de construcció
de The Cloud es va enderrocar l’antic edifici
d’Andorra Telecom a l’avinguda Meritxell
d’Andorra la Vella i que només es va deixar en peu
les instal·lacions tècniques.

Quan es va decidir suspendre el projecte The Cloud
ja es va apuntar que seria el futur Govern, sortit de
les eleccions generals de l’abril, el que analitzaria i
decidiria quin ús donar a aquesta parcel.la, un dels
principals actius d’Andorra Telecom.

Vist que, en un primer moment, un cop confirmada
la suspensió del projecte, es va ubicar a l’espai
antigament ocupat per l’edifici d’Andorra Telecom
una plaça pública.

L’anàlisi de les possibilitats que aquesta parcel.la
ofereix ha d’anar a càrrec del nou consell
d’administració de la companyia. La intenció és que
aquest terreny estratègic aculli un nou projecte que
doni resposta a les necessitats d’espais d’Andorra
Telecom i que satisfaci també amb la mesura del
possible el Comú d’Andorra la Vella.

Vist que ara s’estan realitzant diferents actuacions
d’urbanització als entorns de la zona.
Es demana:
És el projecte que s’està realitzant en aquests
moments el definitiu per a aquesta zona d’Andorra la
Vella?

L’actual ús d’aquesta parcel.la com a espai públic és,
per tant, provisional a l’espera de decidir el projecte
final.

Si és el definitiu, a què es destinarà aquest espai?
Quines característiques tindrà?

Pel que fa als costos derivats de l’obra en curs que
afecta l’entorn de la parcel.la, és a dir els carrers Prat
Primer, Sant Salvador, la Borda i Bonaventura
Riberaygua, i del jardí vertical van tots ells a càrrec
del Comú d’Andorra la Vella, menys un import de
150.000 euros que hi havia un conveni, es van pagar
al comú per no haver realitzat l’edifici.

Quin cost tindrà? Qui sufragarà aquest cost?
Qui es cuidarà del manteniment i de la regulació del
mateix?
S’ha signat algun acord de cessió de l’espai amb el
Comú d’Andorra la Vella?
Gràcies.

El Sr. Jordi Torres:

I deixi’m dir-li Sr. Font, com ja he manifestat moltes
vegades en seu parlamentària, que aquesta parcel.la
és un actiu molt important de la companyia, i li puc
assegurar que abans que finalitzi aquest 2019 i
després d’haver analitzat totes les opcions possibles,
donarem resposta i explicarem el destí final de la
parcel.la.

Gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sra. síndica.

La Sra. síndica general:
Gràcies.
Respon pel Govern, Sr. Torres.

El projecte d’adequació de la parcel.la situada a
l’avinguda Meritxell 112, s’ha realitzat tal i com es va
anunciar en seu parlamentària el 2 d’octubre de l’any
passat.

La Sra. síndica general:
Per la rèplica, Sr. Font.
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Sense voler ser rigorós crec que el cost, pel moment,
que tenim del que està passant en aquesta parcel·la
és d’uns 3.500.000 d’euros. Aquí tinc alguna dada
que podria treure i segurament el ministre me la
contradiria però, jo penso que l’interès no és aquest
de demostrar això, perquè l’altre dia en la sessió de
Consell es va parlar d’una pèrdua molt més gran i,
tornant a citar als francesos, allò va passar com la
“lettre à la poste”, allà ningú es va inquietar. Algun
dia potser ens cansarem de pagar coses per no res.

Gràcies.
Sí, jo voldria recordar que aquesta parcel.la es va
adquirir a mitjans del segle passat, que no puc pas
precisar el preu perquè sé que va ser prou
complicada l’adquisició d’aquella parcel.la i que els
més antics podrien potser aclarir-nos la situació.
El que sí que puc assegurar sense equivocar-me és
que des de la seva adquisició fins avui, aquella
parcel.la se n’ha tret moltíssim rendiment. Per
demostrar-ho només voldria recordar algunes de les
activitats o de les ubicacions que s’hi han posat. Va
ser la caserna i l’habitatge dels bombers durant molt
de temps. Va haver-hi una sala pública de reunions
quan en aquella època poques n’hi havia aquí al país,
i prou s’utilitzava. Va haver-hi una sala
d’exposicions, va haver-hi la central de telèfons, va
haver-hi oficines al públic de STA, que va ser una
reforma posterior, que era un lloc força digne. Més
endavant hi va haver el pàrquing de la Creu Roja,
etc., etc., etc.

Un cop dit això, jo voldria dir que ara comença el
veritable núvol perquè fins ara el núvol era un
projecte que més o menys es veies i ara és una
nebulosa, encara no sabem... avui a través dels
mitjans de comunicació hem pogut saber algunes de
les possibilitats que es preveuen allà però jo encara
no he vist ni convocatòries de concursos, ni
projectes, ni declaracions d’intencions de Govern per
saber el què hi volen fer. I la inquietud, i el que m’ha
portat a fer aquesta pregunta és realment això.
El que voleu fer no déu ser gaire espectacular perquè
no esteu preparant gaire mediàticament ni explicar
com vau fer a l’època de The Cloud, però bé, suposo
que ja vindrà.

Aquesta multiplicitat d’ocupacions demostra la gran
necessita que té l’Estat, i quan dic l’Estat hi englobo
també les parapúbliques per posseir espais, veure
terrenys en zona urbana. Fins ara això era
pràcticament impossible. Gràcies a la Llei
d’ordenament del territori l’any 2000, es va poder
començar a encetar un sistema que els comuns no
sempre aprofiten per deixar lliure espai públic en les
ciutats.

Crec que passem també a una segona fase del que
podria ser Andorra Telecom perquè fins ara havien
fet l’esforç aquesta companyia que era un reflex de
l’Estat i, a més, és una font d’aprovisionament prou
important per tenir unes oficines dignes, ben
tractades, etc., i hem passat ara a unes oficines
provisionals que realment són vergonyoses per no dir
tercermundistes. Jo us aconsello de passar-hi per
davant i veureu la gent que està esperant el seu torn,
perquè ja és prou complicada la ubicació -entenc que
és provisional-, però bé, estan assentades de cul al
vidre i passeu per allà i veieu la gent amb el cul
adossat al vidre... Ni un vinil hem sigut capaços de
posar-hi i dignificar l’espai que no sé quina duració
tindrà aquesta provisionalitat, no?

En la parcel.la que ens ocupa avui, el nostre Govern
de la mà d’Andorra Telecom legítimament, entenc,
decidís derruir tot el que pot, perquè s’hi queda una
part, per apuntar-se al gran “tanto” en aquella època
d’un edifici emblemàtic, modern, exemplar.
Es convoca un concurs d’arquitectura al meu
entendre coix, com de costum, en el qual ni tan sols
es van parametrar dades tan importants com són les
necessitats, la mida, i el paràmetre més important
que és el pressupost. Quan a França per exemple,
quan fan una cosa d’aquest tipus, creen l’enveloppe i
llavors això normalment queda resolt.

La Sra. síndica general:
Se li acaba el temps Sr. Font.

Avui encara no ha servit d’exemple això de fer
concursos coixos, només voldria fer una pinzellada
d’algun dels últims.

El Sr. Jordi Font:
Hi ha tantes i tantes coses que podríem discutir,
només faré una aportació que penso que és
important. És a dir, aquí a Andorra de vegades s’ha
produït aquell fenomen de què: “Ens venem la casa i
ens n’anem de lloguer”. I aquí, a mi ara, en aquests
moments i després quan ens donarà les contestes
suposo que canviarem de parer, jo diria que: “Hem
regalat la casa i ens n’hem anat de lloguer”.

Tenim l’edifici de la Seu de la Justícia que estem
veient el procés que està tenint. Voldria recordar el
Museu de l’Automòbil i també ara en tenim un en el
forn que segurament passarà el mateix que és els
entorns de Casa de la Vall... poca definició al
moment de fer uns encàrrecs. Demano si pot ser, que
això es rectifiqui.

Gràcies Sra. síndica.
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Vostè em deia que està en molt males condicions el
lloc on estem. És cert que no tenim les condicions
adequades perquè el que es va voler buscar era
justament que tinguéssim una ubicació cèntrica per
causar el mínim de perjudicis als usuaris i als clients
d’Andorra Telecom.

Per la dúplica, Sr. Torres.
El Sr. Jordi Torres:
Gràcies Sra. síndica.
M’encanta la demagògia que fa el Sr. Font. No hem
regalat cap casa sinó que estem fent la casa nova i,
llavors, potser quan fas una casa nova potser te’n vas
de lloguer però no regales la casa, és a dir, tens els
fonaments i tens la parcel·la, com qualsevol persona
quan es compra una casa i momentàniament ha
d’anar de lloguer. Només per desmentir una miqueta
les paraules aquestes que vostè em manifestava.

Gràcies Sra. síndica.

Vostè fa gala de què nosaltres volem fer d’aquest
edifici... o que volem fer gala mediàtica de tot el que
fem, i el que volem fer és un projecte molt concret
que a més ja li he dit que abans de finals d’any li
direm.

Em descuido de prémer el botó...

La Sra. síndica general:
Sr. Torres, entrem en el temps de repreguntes.
Sr. Font.
El Sr. Jordi Font:
Si ho entès bé, i perdoni que li torni a posar la
pregunta perquè era dintre del marc de la rèplica i,
doncs, no era com a pregunta.
Primer, m’ha sabut greu que em tractés de
demagògic perquè jo de demagògic no ho acostumo a
ser. És a dir, si una característica tinc personalment
és que sóc directe i no demagògic. Vull dir, li
demano que si li sembla bé de disculpar-se i, sinó,
doncs ja ho acceptaré així, no?

I ara, passaré a contestar-li les preguntes que vostè
em formulava per després poder entrar a altres
repreguntes, si és el cas.
Vostè em demanava que si és definitiu? Ja li dic jo
que no és definitiu el que es fa a la parcel·la
d’Andorra Telecom, i com ho he exposat al Consell
d’administració de la companyia, serà ella qui
proposarà a la Junta general d’accionistes, que és el
Govern d’Andorra, el destí final d’aquesta parcel·la i
de la parcel·la de la part del darrera on hi havia
l’edifici de Bombers.

Després que si jo li faig gala... No, jo el que li he dit
el que a mi em semblava. Nosaltres aquí estem per
controlar les accions de Govern i com que Govern
no comunica al voltant d’una acció tan important i
la població d’aquest país es va donant compte que
primer s’hi construeix una plaça, que suposo que
aquesta plaça no és pas gratuïta, l’hagi pagat el comú
o l’hagi pagat... per això demano aclariments, o l’hagi
pagat la STA o Andorra Telecom, perdó.

Les característiques que tindrà ara aquest edifici serà
aquest enjardinament vertical i no li sabem dir el
cost, com bé vostè em formulava, perquè aquí és un
finançament que fa exclusivament el Comú
d’Andorra la Vella. El comú és el que fa aquest cost i
el manteniment i la regulació del mateix també.

Jo el que dic és, entenem a través de la seva contesta
que la inversió que està fent el comú en aquella
plaça -perquè sembla ser que la paga ell, el Comú
d’Andorra la Vella- se li podria acabar l’ús en qüestió
de dotze mesos, és a dir, en un any o un any i dos
mesos més, i sense indemnització perquè, perdoni,
no m’he llegit l’acord que hi ha amb el comú.

Després també em formulava una pregunta: si
s’havia signat algun tipus d’acord de cessió de l’espai?
Doncs, a les actes d’Andorra Telecom hi figura i
també si es va a buscar les actes del Comú d’Andorra
la Vella, el Comú d’Andorra la Vella en la sessió de
comú del 29 de maig del 2019 doncs, van aprovar el
conveni aquest que es va signar el 5 de juny passat
entre la cònsol major d’Andorra la Vella i el director
general d’Andorra Telecom, i aquests espais, aquest
conveni contempla una durada de sis anys però,
aquests sis anys es podria resoldre el conveni amb
dos mesos d’antelació per any que queda, és a dir,
que en uns dotze mesos podríem resoldre el conveni
pel qual s’ha signat.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies.
Sr. Torres.
El Sr. Jordi Torres:
Gràcies Sra. síndica.
Llavors, li llegeixo textualment el tema de durada:
“La durada és de sis anys i si Andorra Telecom volgués
resoldre el conveni en qualsevol moment i abans dels
períodes establerts en els punts anteriors haurà de posar-

I quina és la intenció d’Andorra Telecom? Doncs, la
intenció d’Andorra Telecom és de disposar en
aquells espais de les oficines comercials i oficines
tècniques que actualment estem de lloguer.
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ho en coneixement del comú mitjançant una carta
certificada amb acusament de recepció amb un preavís
de dos mesos per cada any pel que falti, i amb un mínim
de tres mesos. Un cop finalitzada la vigència per
qualsevol causa, el comú disposarà d’un termini de dos
mesos per retirar els elements instal·lats a la façana i al
local interior, deixant els espais cedits i els accessos en les
mateixes condicions que els ha rebut -és a dir, tots els
espais-”.

el canvi i el trencament de l’acord, aquelles oficines
provisionals continuaran estant allà on estan?

És evident, aquí el que s’ha volgut buscar és una
bona entesa amb el Comú d’Andorra la Vella, el
Comú d’Andorra la Vella ha embellit tots els espais
adjacents, i nosaltres el que sí que volem és que en
aquells espais ubicar-hi la nova seu de l’agència
comercial d’Andorra Telecom.

Gràcies Sra. síndica.

Aquesta és la meva repregunta.
La Sra. síndica general:
Sr. Torres.
El Sr. Jordi Torres:
L’objectiu final tant de la companyia com del
Govern d’Andorra és que Andorra Telecom disposi
de les seves oficines en aquest indret que és un
indret cèntric i molt fàcil per la clientela igual que
els serveis tècnics.

Ja li he dit que abans de final d’any totes aquestes
propostes s’analitzaran en el Consell d’administració
d’Andorra Telecom i la decisió que es pugui prendre
amb el Consell d’administració d’Andorra Telecom
se sotmetrà a la Junta general d’accionistes que és el
Govern d’Andorra i aquí és on es prendrà la decisió
del què cal fer en aquest espai.

Tots els treballs que ha fet el Comú d’Andorra la
Vella els ha fet en terrenys que no són propietat del
Comú d’Andorra la Vella menys les cessions
urbanístiques que hi puguin haver i les ampliacions
de voravies i de calçada, però sí que és cert que
nosaltres en aquest espai és on volem ubicar totes
aquestes instal·lacions que pensem que és el lloc on
han de retornar, perquè com vostè ha dit abans,
aquest indret ha tingut molts usos diferents i vostè
els ha dit, ha tingut molts usos diferents durant molts
anys i ara continuarà sent igual.

És cert, l’altre edifici que s’havia projectat -l’edifici
The Cloud- doncs el cost va ser molt més elevat del
que nosaltres ens pensàvem tot i ser un claus en mà,
i vam tenir la valentia d’aturar-lo. La despesa que va
generar no va ser de l’ordre de més de 3 milions
d’euros com vostè ha manifestat, no, va ser
d’1.500.000 d’euros... No, no... Sr. López no
m’interpel·li perquè jo penso que va ser així, i a més
jo penso que si recollíssim les actes del Consell de la
legislatura passada figuraria molt bé quin tipus de
despeses van ser. Hi havia unes despeses que
igualment s’havien de fer si es volia construir un
altre edifici nou, és a dir, aquestes despeses. Les
despeses generades, entre cometes, que “van ser
perdudes” sí que és cert que van ser 1.500.000
d’euros, això no li desmenteixo, però no em digui
que va ser de 3 milions d’euros.

Ha parlat que havia sigut un aparcament per la Creu
Roja, ha parlat que hi havia hagut la sala
d’exposicions, ha parlat que hi havia hagut la
Caserna de Bombers; és cert, les coses van
evolucionant. Molt probablement, per exemple el
trasllat de la Caserna de Bombers en el moment va
ser encertada perquè allà amb la densitat que hi
havia podia suposar un problema i cada cop jo penso
que ens hem d’anar adaptant a la situació que tenim
actual.
És cert que aquest espai ha quedat un espai molt més
lliure, molt més agradable, doncs, un pulmó al centre
mateix de l’avinguda Meritxell, i aquí es definirà en
el projecte com s’ha de fer exactament.

Gràcies Sra. síndica.

Vostè després en un moment també em parlava dels
edificis que s’estan realitzant i m’ha parlat
concretament de la Seu de la Justícia que eren
projectes poc treballats. Jo li recordo que la Seu de la
Justícia va ser un projecte extremadament treballat
pel Consell Superior de la Justícia, a més que es van
dirigir a França doncs per rebre assessoraments, per
realment veure com es feia l’edifici de la Justícia,
com havien de ser les sales, com havia de ser la
circulació de persones per no deixar interpretació a
l’elaboració d’aquest projecte.

La Sra. síndica general:
Sr. Font, vol continuar amb una segona repregunta...
El Sr. Jordi Font:
No m’ha quedat clar encara. Vull dir, vostè s’ha
explicat molt bé però jo no ho he entès.
És a dir, en l’estat actual vostès contemplen la
possibilitat de què amb el que està fent, la feina que
està fent el comú, es basteixi un edifici en el qual
s’ubiqui provisionalment o definitivament les oficines
d’Andorra Telecom? O durant s’ho pensen i es fa tot
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La Sra. síndica general:

El Sr. Jordi Torres:

Hauria d’anar acabant Sr. Torres.

Gràcies Sra. síndica.
Primer de tot, em sap greu que digui que hi ha hagut
desviació pressupostària en l’edifici de la Seu de la
Justícia quan no és així, no hi ha hagut desviació
pressupostària, i em sap greu que dins d’un Consell
de preguntes no m’hagi escoltat perquè jo penso que
li he dit. Li he dit que abans d’aquest final del 2019
nosaltres comunicarem exactament el que es farà en
aquesta zona. Primer, passarem pel Consell
d’administració d’Andorra Telecom que són els
òrgans competents i després a la Junta general
d’accionistes per validar-ho. Un cop tinguem
validades les decisions no es preocupi, si vol jo
mateix seré el primer en trucar-lo a vostè i en
explicar-li, i abans de finals del 2019.

El Sr. Jordi Torres:
Sí, Sra. síndica.
Nosaltres en el seu dia ja vam ensenyar les
instal·lacions i, a més, m’ofereixo a vostè i a tot el
grup parlamentari i a tots els consellers generals que
ho desitgin, tornar a visitar les instal·lacions de la
Seu de la Justícia perquè vegin que s’han fet amb
criteri. És a dir, no ens vulgui vendre que aquí
nosaltres tirem la casa per la finestra, qual cosa no és
així.
Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

Gràcies Sr. síndic.

Sr. Font, tercera repregunta.

La Sra. síndica general:

El Sr. Jordi Font:

Li’n queda una.

Sí, no sé si demanar-li per al·lusions o per
repregunta, però bé, intentaré combinar les dos
coses.

(Se sent riure)

Perquè, és clar, la Seu de la Justícia jo l’únic que he
dit és que la tipologia de concurs no la trobava prou
com Déu mana perquè la prova és la desviació
pressupostària que s’ha produït. I no he jutjat de la
utilitat, ni de la necessitat, ni de la ubicació dels
espais, ni de si estava ben feta però, la Seu de la
Justícia de Tolosa per exemple, vostè m’ha citat
França, és menys important que la que tenim aquí a
Andorra.

Molt bé.

El Sr. Jordi Font:
Això jo ja ho havia entès. Gràcies per l’aclariment.
Però, al final del 2019 vostès ho passaran pel Consell
d’administració, però quin és el desig? De començarhi a treballar de seguida? Perquè és clar, hi ha un
compromís amb el Comú de Sant Julià... perdó,
d’Andorra la Vella, el Comú d’Andorra la Vella
intentarà demanar-vos que això s’allargui perquè
haurà fet una inversió prou important, no sé de
quina quantia.

Vostè ha parlat també d’un pulmó, que allò és un
pulmó per Andorra la Vella, però pel moment pel
que jo estic veient és un pulmó de pedra i bé, els
pulmons de pedra respiren poc... però bé, també ho
accepto.

I llavors jo demano, quina intenció teniu vosaltres?
Si escurçar-ho al màxim, o bé, deixar-los-hi un
temps prudencial per poder amortitzar la inversió
que han fet allà?

Jo l’únic que li demanaria és que de la mateixa
manera que vostè es felicita de les decisions
polítiques que agafa el seu Govern i que jo penso que
és la seva obligació d’agafar-los, és si ens pot dir avui
en dia, ja, o no ens ho pot dir, i llavors no passa res,
per quant vostès desitgen imposar -ja que són els
membres importants del Consell d’administració de
la companyia- que allà hi torni a haver les oficines de
la companyia, si serà en un any, si serà en dos anys o
quin és el seu desig? Després, potser no podrà ser.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Sr. Torres.
El Sr. Jordi Torres:
Gràcies Sra. síndica.
Sr. Font, nosaltres ja hi estem treballant en les
diverses opcions per aquests projectes però no li puc
manifestar perquè tampoc li vull avançar una cosa
que després potser per raons alienes al que puguem
decidir pugui estar modificat.

Jo el que m’agradaria saber és si vostès pensen fer
això ja?
La Sra. síndica general:
Sr. Torres.
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Ja li he fet lectura del conveni relatiu a l’embelliment
i fins i tot, doncs si vol ara mateix quan acabem la
sessió de Consell li donaré la còpia que tinc del
conveni, perquè penso que les coses han de ser
transparents i nosaltres amb el Comú d’Andorra la
Vella s’actua de manera transparent, i si nosaltres
aquests espais per gestió el Comú d’Andorra la Vella
ha de treure el que hi hagi pogut instal·lar, doncs
està previst en aquest conveni i no condiciona a
ningú, i no deixa les mans lligades a ningú.

Diari Oficial del Consell General

Telecom doncs allà, i així no tindrem condicionats
que aquesta parcel·la se la pugui quedar.
Gràcies Sra. síndica
La Sra. síndica general:
Sra. Gili.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, moltes gràcies.

Gràcies Sra. síndica.

A veure, jo el que voldria... Em consta que no ho ha
dit ben bé, però crec que és interessant per a tots
nosaltres perquè al final estem parlant de diners
públics i a mi m’estranyaria molt que vostè no ho
sabés.

La Sra. síndica general:
Gràcies.
Alguna repregunta...

Em pot dir quan preveu el Comú posar... És a dir, en
aquest conveni d’aquests sis anys entenem que
també es deu fer alguna referència a la despesa
econòmica per aquest projecte. Ens ho pot dir? Ja sé
que són dades segurament més comunals, però
entenc que vist que és una qüestió que vostès estan
portant conjuntament vostè ho ha de saber o,
almenys, de manera aproximativa.

Sra. Gili.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, gràcies Sra. síndica.
A veure, jo no m’he estudiat tant el projecte com el
meu company, malgrat l’he seguit també durant un
temps.
Però, aquí hi ha alguna cosa que no he acabat
d’entendre. Evidentment no he vist aquest conveni
amb el Comú d’Andorra però, si he entès bé el que
està dient ara, és a dir, vostès han firmat aquest
conveni amb el Comú d’Andorra per una durada de
sis anys però, al mateix temps ens està dient que a
finals d’any podria haver-hi un projecte per construir
les oficines.

Gràcies Sra. síndica.

Per tant, és clar, m’estranya una mica. Tota la
inversió que pugui fer el comú entenc que l’han fet
pensant amb aquesta amortització de sis anys, però si
vostès a finals d’any hi ha un nou projecte entenem
que aquesta inversió es perd? És això el que ens està
dient?

No sé si és possible que el nunci pogués portar-li el
conveni a la Sra. Gili.

Gràcies.

El Sr. Jordi Torres:

La Sra. síndica general:

Si no li fa res que ho puguin compartir amb el Sr.
Font, sinó, ja faríem unes fotocòpies o unes fotos.

La Sra. síndica general:
Sr. Torres.
El Sr. Jordi Torres:
Gràcies Sra. síndica.

La Sra. síndica general:
Sí, sí.

Sr. Torres.

Però, aquí realment en aquest conveni no hi figura
cap tipus d’import de la inversió que ha fet el comú.

El Sr. Jordi Torres:

Jo penso que el punt important d’aquest conveni és
allà on figura realment la durada del conveni que és
allà on nosaltres, Andorra Telecom, ens hem volgut
curar en salut. I, a més, aquest conveni ja va ser un
conveni que es va negociar a finals de la legislatura
passada i justament es volia donar la potestat o totes
les portes obertes al proper... al Govern sortit de les
eleccions passades perquè pogués prendre les
decisions.

Gràcies Sra. síndica.
Doncs bé, nosaltres el que hem volgut fer amb
aquest conveni justament sent un actiu molt
important Andorra Telecom, és no lligar-nos les
mans de no poder fer res. Tot i que com ja he
manifestat a finals d’any doncs s’haurà de prendre,
nosaltres volem tenir presa la decisió que ja sabem de
quina manera s’ubicaran les oficines d’Andorra

Gràcies Sra. síndica.
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El Sr. Pere López:

puguem explicar totes les opcions que tenim a sobre
la taula, que nosaltres estudiarem i validarem. Jo
penso que d’alguna manera potser ens podran donar
una mica la raó que no s’han malbaratat els diners en
aquests espais.

Sí, gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sra. síndica.

Sr. Pere López.

Doncs Sr. Torres, davant de les preguntes de tots els
consellers entenem que no li preocupa pràcticament
res de què el Comú d’Andorra inverteixi allà o el que
es faci, si és un bon destí dels diners públics o un mal
destí dels diners públics. No sap ni quan és ni quin
perjudici pot ocasionar això a les finances del comú
fer una obra, que ja és una obra que modifica a una
que ja s’ha fet -aquella de les lletres que s’havia fet
allà-, i que veig que a vostè no li suposa cap mena
d’interès, no li genera saber quina és la inversió que
el Comú d’Andorra la Vella està fent en aquesta
zona, no? És el que deduïm després de dir-nos que
quasi bé és igual el que inverteixi el Comú d’Andorra
la Vella, que quan Andorra Telecom vulgui actuar
doncs, ja actuarà. És el que hem deduït tots plegats
en base a les seves contestes.

La Sra. síndica general:
Gràcies.
Sra. Montaner.
La Sra. Carine Montaner:
Gràcies Sra. síndica.
Per culpa de l’enderrocament doncs dels dos edificis
antics d’Andorra Telecom, que allotjaven els
despatxos d’Andorra Telecom, doncs ara estem
pagant 100.000 euros l’any per allotjar els despatxos
d’Andorra Telecom.
Clar, ara hi ha feta una placeta al lloc d’aquests
edificis, amb una bassa i que aquesta placeta doncs
està destinada a desaparèixer.

Gràcies Sra. síndica.

Sí.

Jo voldria saber el cost que hem gastat a nivell de
diners públics per aquesta placeta. I penso realment
que amb els diners públics hem de ser molt més
curosos, i que prou d’improvisacions. Quan fem un
projecte, hem d’estudiar el projecte de la A a la Z, i
no ens podem tirar a la piscina sense veure si hi ha
aigua a dins.

Gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sra. síndica.

La Sra. síndica general:

La Sra. síndica general:

Sr. Torres.

Sr. Torres.

El Sr. Jordi Torres:

El Sr. Jordi Torres:

Em sap greu Sr. López que doni per fet que nosaltres
malgastem. L’únic que no hem volgut fer aquí, ja li
he dit, en base a aquest conveni és no tenir els
braços lligats per poder fer en aquesta parcel·la el
que Andorra Telecom cregui el més convenient.

Gràcies Sra. síndica.

La Sra. síndica general:
Aquesta és la pregunta...
El Sr. Pere López:

En l’anterior i m’hi torno a referir, i em sap greu, en
l’anterior legislatura on bastants de vostès doncs
estaven aquí presents, ja van manifestar el cost que
havia tingut l’envelliment d’aquesta parcel.la, que
em sembla que havia estat de l’ordre d’uns 300.000
euros segons em consta aquí, però era evident que
portàvem molt de temps amb aquelles parcel·les
causant un perjudici als veïns, i es va decidir
d’arreglar-ho per no causar més perjudici als veïns
perquè enteníem que aquella zona, una zona tant
cèntrica no podíem donar una imatge com la que
s’estava donant en aquells moments.

De totes maneres també li diré una cosa, vostè ja sap
quan es prengui la decisió a finals d’aquest any i
evidentment s’haurà de realitzar un projecte
constructiu, doncs, molt probablement amb algun
concurs d’idees amb els paràmetres molt ben definits
i després amb una licitació de l’obra, doncs, molt
probablement hi haurà una gran part de l’obra que
no es podrà iniciar almenys fins d’aquí un període
molt prudencial i penso que el Comú d’Andorra la
Vella una part d’aquestes obres les podrà tenir
amortitzades, i s’haurà de veure de quina manera es
fa. Hi ha moltes portes obertes i quan nosaltres us

Vam ser també com li he dit, capaços de veure que
el projecte aquest s’havia de redefinir. Vam intentar
redefinir-lo i el vam estar treballant durant molt
temps, i al final doncs ens vam atenir que s’havia de
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realitzar un altre projecte en aquella zona. I en
aquella zona ja li dic jo, es farà un altre projecte, i
Andorra Telecom té la capacitat financera per fer-lo,
però el que ha de ser és un projecte que no malmeti
les finances de la companyia, les quals tenim el deure
de controlar.
Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies.
Alguna repregunta més...
Doncs no havent-hi més punts a l’ordre del dia,
s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
(Són les 17.48h)
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Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral
disponibles per a la sessió del dia 11 de juliol del
2019
1- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon,
president del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de
data 10 de juliol del 2019, relativa a les dades d’atur
i persones inscrites al Servei d’Ocupació del passat
mes de maig, (Reg. Núm. 629).
2- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 28 de juny del 2019, relativa al
finançament de les obres de remodelació del
temple de Sant Julià i Sant Germà amb la
instal·lació d’un gran mosaic en el presbiteri i
capelles laterals, (Reg. Núm. 599)
3- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, conseller
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 1 de juliol del 2019, relativa a la
central de cogeneració que aprofitarà la calor
residual del Centre de Tractament de Residus per
produir electricitat i energia tèrmica que proveeixi
de calefacció i aigua calenta sanitària el centre
d’Andorra la Vella, (Reg. Núm. 607).
4- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 2 de juliol del 2019, relativa al futur dels
terrenys on s’havia de construir l’edifici The
Cloud, (Reg. Núm. 611).
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