Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 10/2019 - 24 pàgines
Sessió ordinària del dia 20 de juny del 2019

El dia 20 de juny 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. 41/2019, 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 és present el M. I. Sr. Xavier Espot
Zamora, Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs.
Jordi Gallardo Fernàndez, ministre de Presidència,
Economia i Empresa; Eric 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. Sílvia Ferrer Ghiringhelli, secretària de
la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 16.02h)
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La Sra. síndica general:

- Quina és la posició del Govern al respecte i quins
han de ser els propers passos a seguir?

S’obre la sessió.

Gràcies Sra. síndica.

Bona tarda a tothom.

La Sra. síndica general:

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.

Gràcies Sra.Bonell.
Respon pel Govern, el Sr. cap de Govern.
El Sr. Xavier Espot:
Moltes gràcies Sra. síndica.
Moltes gràcies per la vostra pregunta Sra. Bonell i
espero que la meva resposta serveixi per aclarir la
situació actual al tomb de l’aeroport d’Andorra-La
Seu d’Urgell.
Com bé diu durant la Trobada Empresarial del
Pirineu del passat 7 de juny, el ministre de Foment
Espanyol, el Sr. Ábalos va manifestar que en el dia
d’avui el Govern espanyol està esperant uns informes
que s’han encomanat a una empresa experta en la
matèria per determinar les condicions de seguretat
requerides per poder fer vols amb instrumental GPS.

Us informo que s’han presentat tres preguntes amb
caràcter urgent, admeses a tràmit per la Sindicatura i
que figuren en primer lloc del llistat.

A més el ministre Ábalos va confirmar que les proves
corresponents es portarien a terme durant els propers
mesos de forma que durant el primer semestre del
2020 es pugui adoptar la decisió final sobre si
l’aeroport pot incorporar aquest sistema GPS.

Procedirem doncs amb la primera pregunta.

1- Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra. Mònica
Bonell Tuset, consellera general del Grup
Parlamentari Demòcrata, per escrit de data 19
de juny del 2019, relativa a la trobada entre el
ministre de Foment Espanyol, Sr. José Luís
Ábalos i el Sr. cap de Govern durant les
Trobades Empresarials del Pirineu en què es
va tractar la qüestió de l’aeroport d’Andorra
la Seu.

Convé destacar que les proves que s’han de fer no
tenen com a objectiu homologar pròpiament
l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell sinó autoritzar
la maniobra de les aeronaus. Per tant, els estudis i les
anàlisis que s’estan duent a terme pretenen aprovar
una maniobra que podríem dir no estandarditzada,
basada en sistemes de navegació per satèl·lit que ha
de garantir que un pilot pugui baixar de forma segura
un avió des de varis metres d’altitud fins a pocs
centenars de metres per sobre de l’aeroport.

Fou registrada amb el número 573 i s’ha publicat en
el Butlletí número 42/2019 del 19 de juny.

Aquest descens òbviament s’ha de fer completament
a cegues en condicions de boira o núvols i enmig no
se’ns escapa d’un relleu muntanyenc, tot plegat amb
condicions de seguretat i amb totes les garanties per
als pilots i els passatgers.

Exposa la pregunta la Sra. Mònica Bonell Tuset.
La Sra. Mònica Bonell:
Gràcies Sra. síndica.

M’agradaria per altra banda relatar breument els
antecedents de la qüestió que ens ocupa perquè tots
ho entenguem bé.

El cap de Govern, el passat dia 7 de juny, en les
Trobades Empresarials del Pirineu, va coincidir amb
el Ministre de Foment Espanyol, el Sr. José Luís
Ábalos on es va tractar la qüestió de l’Aeroport
d’Andorra-La Seu.

A la tardor del 2018 quan semblava que l’estudi per
aprovar les maniobres estava en la fase final, els
serveis tècnics competent espanyols van comprovar
que subsistien aspectes pendents de dirimir i que no
podien resoldre de mutu propi bàsicament perquè no
hi ha cap aeroport similar en territori espanyol. I és
per aquest motiu que van sol·licitar la col·laboració
de l’Oficina Federal de l’Aviació Civil Suïssa que

En aquest sentit, pot detallar el Govern:
- Quin és el parer que va expressar el Ministre
Ábalos en relació a aquesta infraestructura?

2

Sessió ordinària del dia 20 de juny del 2019

Núm. 10/2019

Diari Oficial del Consell General

posseeix aeroports amb característiques similars al
d’Andorra-La Seu d’Urgell.

per dur a terme operacions de vol instrumental amb
GPS.

L’autoritat suïssa va emetre un informe a mitjans del
mes de febrer d’aquest 2019 amb una sèrie
d’observacions que es van resoldre gairebé
íntegrament en el decurs d’una reunió mantinguda el
16 de maig amb l’Agència Estatal de Seguretat Aèria
Espanyola i altres actors implicats.

Les darreres declaracions des del Govern d’Andorra
en quant a l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell
fetes per l’exministre Saboya, en el marc del 17è
Fòrum de l'Empresa Familiar Andorrana, apuntaven
que el Govern estava a l'espera d'un informe de
Suïssa sobre l’operació instrumental i que l’aeroport
d’Andorra-la Seu podria estar plenament operatiu el
maig del 2019.

No obstant això, queden pendents de realitzar nous
vols de prova amb condicionants diferents als que
s’havien realitzat fins llavors, que han de permetre
d’elucidar els darrers aspectes pendents i que ja estan
programats pel proper mes de setembre.

Tot i les paraules del ministre de Foment Espanyol,
el senyor José Luis Ábalos, en el marc de la Trobada
Empresarial al Pirineu, en relació a la implantació
del sistema d’aproximació mitjançant GPS, amb les
quals anunciava un retard de com a mínim deu
mesos en la implementació d’aquest sistema
d’aproximació, manifestant fins i tot la possibilitat
que no s’habiliti aquest sistema, entenem segons el
que ha explicat el Sr. cap de Govern que es tractava
de la precaució necessària per garantir la seguretat.

En definitiva, si els resultats segueixen sent positius,
-fins ara així ha estat-, s’integraran al document final
de l’estudi de seguretat que es preveu tenir finalitzat
a mitjans del proper novembre per tal de poder ser
aprovat
eventualment
en
una
ponència
extraordinària prevista per a finals del mes de
desembre del 2019, de forma que es pugui disposar
en el seu cas del vol instrumental amb GPS durant el
primer semestre del 2010.

Moltes gràcies Sr. cap de Govern.

Ens congratulem de saber que l’informe que
s’esperava de Suïssa s’ha rebut parcialment i esperem
que amb les properes proves es confirmi que el
sistema GPS es pugui implementar. En qualsevol cas
és important crec, conèixer la voluntat actual del
Govern d’Andorra en quant al projecte i en general
pel que fa a la comunicació aèria d’Andorra.

Per la rèplica, Sra. Bonell.

Gràcies Sra. síndica.

La Sra. Mònica Bonell:

La Sra. síndica general:

Gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sra. Bonell.

Durant la legislatura passada, el Govern Andorrà i el
Govern Espanyol van tractar sobre l’aeroport
d’Andorra-La Seu d’Urgell en diverses ocasions,
manifestant, la necessitat d’impulsar aquesta
infraestructura, i valorant el seu impacte econòmic
positiu que tindria per a Andorra i els territoris
veïns. Així mateix, havien valorat també la
necessitat d’aquesta infraestructura per tal d’afrontar
la Cimera del 2020 amb garanties.

Per la dúplica, Sr. cap de Govern.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

El Sr. cap de govern:
Sí gràcies Sra. síndica
Com bé heu dit Sra. Bonell i els retards són deguts
únicament a motius tècnics, i cal tenir en compte
que l’aprovació d’una maniobra d’aquest tipus, al no
ser estàndard com he comentat, requereix un procés
exhaustiu de valoració de la seguretat. Per tant, jo
crec que ha de quedar clar que qualsevol demora
està relacionada amb la necessitat d’estudiar més en
detall qualsevol risc implícit en l’autorització d’una
maniobra complexa, i l’agència que vetlla per la
seguretat aèria ha de ser com no pot ser d’una altra
manera, tan estricta com sigui necessari. Però també
cal destacar i penso que és important recordar-ho
que de moment no hi ha cap indici que ens indiqui
que hi ha dificultat per poder dur a terme aquest
tipus de maniobra. De fet, només s’està garantint o
s’està recopilant més informació per garantir aquesta
seguretat total, i és en aquest marc i d’acord amb la
cautela necessària que tots hem d’entendre que el

Les parts Andorrana i Espanyola havien acordat la
necessitat d’implementar un sistema d’aproximació
amb GPS, ja que l’establiment de línies regulars està
estretament vinculat a dotar la infraestructura
aeroportuària
d’un
sistema
d’aquestes
característiques.
Els governs implicats coincidien en la prioritat de
garantir la seguretat de les operacions de vol,
complint amb els estàndards internacionals en la
matèria.
Per assolir aquest objectiu era necessari aconseguir la
certificació de l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell
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dificultats tècniques o de seguretat. Per tant,
evidentment hem de ser cautelosos i entenc que les
declaracions del ministre van en aquest sentit, però
alhora hem d’estar esperançats que aquestes proves
s’acabin realitzant i es pugui autoritzar l’instrumental
GPS el més aviat possible.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. cap de Govern.

En qualsevol cas, no li càpiga cap dubte que des del
Govern d’Andorra continuarem vetllant doncs
perquè aquests estudis tècnics acabin culminant i
aportant evidentment doncs totes les facilitats
d’ordre polític i tècnic que siguin necessàries, doncs
perquè finalment es pugui realitzar aquest tipus de
vol a l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell.

Sra. Bonell.
La Sra. Mònica Bonell:
Gràcies Sra. síndica.
Gràcies Sr. cap de Govern per les explicacions.
Ha quedat clara la voluntat del Govern d’Andorra.
Permeti’m que incideixi en una qüestió referent a la
voluntat política. Només perquè quedi clar i li
demani segons les converses que va mantenir amb el
Sr. Ábalos que realment la dilació respon a qüestions
tècniques i que en cap cas hi ha una manca de
voluntat política per fer operatiu l’aeroport
d’Andorra-La Seu d’Urgell.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Pregunta número 2.

2- Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López
Agràs, president del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 19 de juny
del 2019, relativa a l’acord signat i portat
davant notari per a la formació d’un executiu
de coalició.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sra. Bonell.
Sr. cap de Govern.
El Sr. cap de Govern:

Fou registrada amb el número 574 i s’ha publicat en
el Butlletí número 42/2019 del 19 de juny.

Gràcies Sra. síndica.
Efectivament Sra. Bonell, així crec que es desprèn de
les meves explicacions, i en tot cas li reitero que no
hi ha cap manca de voluntat política, sinó que és
una qüestió purament tècnica.

Exposa la pregunta el Sr. Pere López Agràs.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sra. síndica.

De fet, és prou sabut doncs que en finalitzar la
trobada empresarial del Pirineu, vaig tenir ocasió de
conversar durant uns minuts privadament amb el
ministre Ábalos i poder-li demanar més informació
sobre aquesta qüestió que evidentment tant ens
preocupa al Govern i al conjunt del Consell General.

En la roda de premsa en què ara fa un mes es va
presentar l’acord per formar un Govern de coalició
entre DA, Liberals i Ciutadans Compromesos es va
explicar que tots els documents amb les clàusules del
mateix havien estat presentats davant un notari,
sense que, fins ara, hagin estat fets públics.

En aquest sentit doncs el Sr. Ábalos em va assegurar
que aquest sistema GPS és una prioritat per Espanya,
i que ells estan en disposició de seguir treballant per
poder fer-lo efectiu. Per tant doncs, jo el que vaig
entendre és que la voluntat del Govern espanyol
continua sent la d’acompanyar aquest procés
d’anàlisi tècnica per fer efectiva la maniobra de vol
instrumentalitzat.

Pel que s’ha comentat, entenem que aquests acords
podrien incloure disposicions que podrien no
adequar-se al nostre ordenament jurídic, com ara
limitacions al cap de Govern per al nomenament i
cessament de ministres o limitacions també als
consellers generals que restarien sense la possibilitat
d’impulsar iniciatives com ara una moció de censura.
Aquests acords també inclourien altres punts claus
com el calendari legislatiu o, fins i tot, detalls sobre
l’atribució de càrrecs per a cadascuna de les
formacions polítiques, detall important que no
podem obviar si tenim en compte el sobre
dimensionament que té aquest executiu de coalició,

Repeteixo, en el moment actual no hi ha cap mena
d’indici que aquest sistema de navegació no es pugui
implementar i per tant, no cal extreure conclusions
precipitades del que va dir el ministre Ábalos, com
tampoc no hi ha cap principi de prova de possibles
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marquen l’actuació en el marc tant de les mocions
de censura com de les qüestions de confiança com
en la qüestió del nomenament i del cessament dels
ministres.

En les darreres setmanes, a més, hem escoltat
declaracions dels membres del Govern o dels partits
que li donen suport on s’afirmava que una de les
prioritats era la millora de la transparència,
asseveracions que al nostre entendre, queden en
entredit veient l’opacitat amb els dits documents de
l’acord per tirar endavant un executiu de coalició.

I finalment pel que fa a la seva tercera pregunta,
evidentment discrepo rotundament del seu anunciat
perquè aquests acords no han estat amagats a la
ciutadania. Potser vostè no va estar en disposició de
seguir la roda de premsa que vam mantenir el Sr.
Carles Naudi, el Sr. Jordi Gallardo i jo mateix, però
si vostè la consulta i l’escolta, veurà doncs com es va
llegir íntegrament el contingut d’aquest acord de
Govern, i per tant doncs el seu contingut és
perfectament conegut per tota la seva ciutadania i
per tant també pels seus responsables polítics.

Atès l’exposat, es demana a Govern:
Per què s’ha decidit dipositar davant notari aquests
acords?
Poden garantir que en el si d’aquests acords no hi ha
disposicions contràries al nostre ordenament jurídic?
I, atenent a la transparència, que el mateix cap de
Govern va definir com a qüestió prioritària del nou
Govern, per què continuen a data d’avui aquests
acords amagats cap al conjunt de la ciutadania?

Dit això, si vostè té qualsevol mena de dubte, amb
molt de gust li farem arribar una còpia perquè el
pugui analitzar amb més detall.
Gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sra. síndica.

La Sra. síndica general:

La Sra. síndica general:

Gràcies Sr. cap de Govern.

Gràcies.

Per la rèplica, Sr. López.

Respon pel Govern, el Sr. cap de Govern.

El Sr. Pere López:

El Sr. cap de Govern:

Sí, gràcies Sra. síndica.

Sí, gràcies Sra. síndica.

El primer que entenem que cal explicar és el perquè
del caràcter urgent d’aquesta pregunta perquè de fet
el Govern de coalició ja fa bastants dies que es va
constituir.

Sr. López, a la seva primera pregunta: Per què s’ha
decidit dipositar davant de notari aquests acords?
Jo crec que hi ha un motiu que podríem definir com
a simbòlic i per tant doncs la voluntat va ser conferir
a aquest acord, la rellevància pròpia de la seva
transcendència, i el fet doncs que ha de servir de full
de ruta tant de l’acció legislativa com de l’acció
executiva dels propers quatre anys. I després com es
desprèn de la pròpia acta de protocol·lització
notarial, la segona finalitat d’haver-la elevat davant
de notari és doncs als efectes d’una banda, d’evitarne la pèrdua, d’assegurar la identitat del propi acord i
de demostrar la seva existència el dia doncs que es
va protocol·litzar i signar.

De fet, tot i haver comentat que ens va estranyar
molt en un primer moment que els documents no es
fessin públics-, públics vol dir penjar-los a la pàgina
web, distribuir-los als mitjans de comunicació, no fer
una roda de premsa que vaig tenir ocasió de seguir
en la seva totalitat, i més d’una vegada si em permet
el comentari Sr. Espot-, doncs mai vam arribar a
pensar que arribaríem el dia 20 de juny amb aquests
documents tancats al calaix d’un notari i d’altra
banda, amagats al conjunt de la ciutadania, i més
com deia abans en un govern que diu que vol fer de
la transparència una qüestió essencial de la seva
gestió.

Pel que fa a la seva segona pregunta, és a dir si
podem garantir que en el si d’aquests acords no hi ha
disposicions contràries a l’ordenament jurídic,
òbviament no hi ha cap disposició contrària a
l’ordenament jurídic, només faltaria. I de fet, les
possibles disposicions que s’estableixin al tomb de
qüestions de confiança, de mocions de censura i de
cessament de ministres, com vostè comprendrà tant
en uns casos com en els altres, es tracta doncs
d’accions potestatives i no obligatòries i per tant, és
perfectament legítim i conforme a l’ordenament
jurídic que es puguin establir disposicions que

Per tant, 35 dies després del debat d’investidura, ahir
vam decidir entrar aquesta pregunta.
Al voltant d’aquesta acció ens demanem, amb quina
autoritat pot l’actual Govern parlar de transparència,
com es pot obrir la boca de la paraula transparència
quan estan actuant d’aquesta forma tan opaca i
d’esquenes als ciutadans amb el contingut concret
d’aquests acords?
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També volia demanar-li Sr. Espot si entén que
aquests acords que es pot desprendre de la seva
intervenció, són uns acords privats o per contra són
uns acords d’interès general. Al nostre entendre són
clarament uns acords d’interès general. Vostès van
pactar, van acordar prioritats legislatives per
exemple, calendaris, l’opulent repartiment de càrrecs
als quals també feia referència abans, aquests
hipotètics blindatges que impedirien que vostè
pogués cessar un ministre en determinades
condicions pel que vam poder llegir també en relació
a la presentació de les mocions de censura.

formacions polítiques i grups parlamentaris, i tampoc
tinc cap inconvenient en entregar el contingut
d’aquest acord a la premsa, tot i que també li he de
dir que no hi ha cap mitjà de comunicació que ens
ho hagi demanat. Si ens ho haguessin demanat,
evidentment ja ho haguéssim fet.

També vam escoltar la roda de premsa, el compromís
de presentar uns pressupostos equilibrats, una
qüestió que sense un desplegament fiscal, als quals
vostès hi són contraris, són qüestions que poden
comportar retallades importants en polítiques
públiques i una llarga llista de coses que és evident
que afecten el dia a dia dels ciutadans del nostre país
i que jo crec que vostè no es pot empassar només a
què mirin el vídeo de la roda de premsa.

En qualsevol cas i més enllà d’aquesta qüestió
merament accessòria, a mi m’agradaria saber què és
el que li preocupa del contingut d’aquest acord. Si hi
ha aspectes concrets que a vostè li preocupen o si
vostè considera que hi ha aspectes que vulneren
l’ordenament jurídic, cosa que jo ja li he reafirmat
que no és així, doncs evidentment estic aquí per
respondre a les seves preguntes i per resoldre els seus
dubtes i els seus neguits.

Dit això, i una vegada més, a mi m’agradaria
preguntar-li si se’m permet, si vostè el seu acord que
va subscriure electoral amb el Partit Liberal, el va
penjar a la web del seu partit o el va entregar a la
premsa? Ja que ens ho exigeix amb tanta fermesa,
potser s’ho hauria d’aplicar a vostè mateix.

Potser és cert que legalment no estan obligats a ferho. Jo crec que no hi ha cap obligació legal, però
penso que per respecte als ciutadans, a tots els
ciutadans del país, al que els han votat i als que no
els han votat, i que qualsevol mínim exercici de
transparència d’un govern, demana, i jo fins i tot
m’atreviria a dir que exigeix que tots aquests acords
es facin públics, -no només que m’ho enviï a mi
personalment-, sinó que es facin públics, que els
enviïn als mitjans de comunicació, evidentment els
acords signats i que tots tinguem dret a conèixer el
seu contingut.

I pel que fa aquesta afirmació velada o en tot cas
explícita que vostè ja ha fet en la pregunta i que ara
ha repetit sobre l’opulència en el repartiment de
càrrecs, el remeto al que acabo de dir tot just ara a
una pregunta que m’han formulat en un programa de
televisió. Com explica que hi hagi hagut tanta
opulència en el repartiment de càrrecs, si la despesa
en concepte dels càrrecs actual és inferior a la que hi
havia l’any 2017?
Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

Gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sr. cap de Govern.

La Sra. síndica general:

Per les repreguntes, Sr. López.

Gràcies Sr. López.

El Sr. Pere López:

Sr. cap de Govern.

Sí, gràcies Sra. síndica.

El Sr. cap de Govern:

Repreguntes i contestes perquè el Sr. cap de Govern
ha fet una estranya d’això de plantejar preguntes en
el torn de dúplica per la seva part. En tot cas, ja que
vostè ho demanava, l’acord congressual que es va fer
amb el Partit Liberal, és a dir els temes de l’acord, es
van publicar a la pàgina web, es van distribuir als
mitjans de comunicació i a més es van fer públics en
una entrevista.

Gràcies Sra. síndica.
Com li he dit abans Sr. López, no hi ha hagut
absolutament cap voluntat d’amagar res a la
ciutadania, i encara menys als mitjans de
comunicació com bé es desprèn del fet que durant
aquesta roda de premsa vam llegir, repeteixo,
íntegrament el contingut d’aquest acord.
Evidentment doncs, no veig malament que aquests
documents es puguin penjar a les webs. Entenc que
hauria de ser a les webs dels partits polítics perquè
tot i que això són preguntes al Govern, en aquell
moment vam comparèixer i vam signar aquest acord
de coalició com a responsables de diferents

Nosaltres sempre hem fet tot això públic, els tres
punts de l’acord estaven clarament marcats. Es pot
consultar a la nostra pàgina web i és del congrés que
es va celebrar, justament avui fa un any, el 20 de
juny de l’any 2018.
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Entrant en les qüestions de repreguntes, tot i que
vostè ja hi ha fet alguna referència, i abans d’entrar
en aquest compromís que vostè penso que agafarà de
fer públic el contingut d’aquests acords, volia
demanar de nou aquesta decisió d’anar al notari,
perquè tan sorprenent ha sigut la decisió de no ferlos públics com d’anar al notari. Això de no tenir
una certa manca de confiança per part dels partits
signants, vostè ha dit la pèrdua del document o saber
quin és el document de referència, però és evident
que si vostès ho haguessin penjat en una pàgina web
o ho haguessin distribuït als mitjans de comunicació,
tothom sabria quin és aquest document de referència
i no faria falta anar-lo a consultar al notari.

La Sra. síndica general:

Gràcies Sra. síndica.

Com que vostè m’ha semblat que deia que ho veia
bé, li demano i que finalment era la meva darrera
repregunta, quan preveu fer públics aquests
documents? Entenem que íntegrament els
documents signats que contenen tots els acords del
govern de coalició.

Gràcies Sr. cap de Govern.
Segona repregunta.
El Sr. Pere López:
Segona, i en principi darrera perquè vist la resposta
que ha fet el Sr. cap de Govern. A mi de qüestió no
me’n preocupa cap, però penso que un exercici de
transparència mínim com deia abans, és fer-ho
públic i que tots ho puguem llegir. I a partir d’aquí
n’extraiem les conclusions que cadascun en pugui
extreure. No acabo de veure el sentit de no fer-ho
públic.

La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. López.
Sr. cap de Govern.
El Sr. cap de Govern:

Gràcies Sra. síndica.

Sí, no sé ben bé quina és la pregunta, però en tot cas
de la resposta del Sr. López ha quedat clar que el que
exigeix als demés no s’ho aplica a ell mateix, i que
per tant el contingut íntegre de l’acord que ell va
subscriure, ni el va penjar a la web ni el va repartir a
la premsa.

La Sra. síndica general:

Dit això, li reitero que nosaltres no tenim cap mena
d’inconvenient en fer-ho i li reitero el que ja li he dit
a la meva primera resposta. Dos motius van estar
diguem en el fons de la decisió de fer una acta de
protocol·lització notarial. Primer un motiu simbòlic,
tenint en compte la transcendència d’aquest acord i
després els mers efectes d’evitar la pèrdua del
document, d’assegurar la seva identitat i que per tant
en el futur no hi pogués haver discordances sobre el
seu contingut, i evidentment també per demostrarne l’existència.

Tan aviat les persones que tinguin interès a obtenir
còpia d’aquests documents, ens ho sol·licitin. Vostè
ens ho demana avui per primera vegada i per tant,
demà mateix obtindrà una còpia d’aquest acord on
no hi ha absolutament cap pacte ocult preocupant o
que vulneri l’ordenament jurídic. I evidentment si els
mitjans de comunicació ens ho sol·liciten o qualsevol
ciutadà o ciutadana del nostre país ens ho sol·licita,
evidentment també li’n lliurarem còpia. I espero que
quan llegeixi el contingut d’aquest acord, se senti
plenament reconfortat.

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

No és una qüestió de manca de confiança, jo crec
que hi ha molts exemples de dret comparat, on
acords de Govern de coalició s’han elevat a públics o
s’han
atorgat
mitjançant
una
acta
de
protocol·lització notarial i per tant, no veig què hi ha
d’estrany en això. Però més enllà de les formes, jo
crec que hauríem de parlar del fons, i crec que vostè
potser hauria de justificar la seva pregunta dient-nos
de forma concreta o preguntant-nos de forma
concreta quin són els aspectes concrets de l’acord
que vostè coneix perfectament perquè, repeteixo, el
vam llegir íntegrament, que li preocupen.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. cap de Govern.
Sr. Carles Naudi.
El Sr. Carles Naudi:
Gràcies Sra. síndica.
Bé, gairebé com a part al·ludida, el Sr. López ens
demanava pel calendari legislatiu dels tres grups que
formem la coalició, i aquest matí hi ha hagut Junta
de Presidents on he tingut l’honor d’assistir, i jo li
voldria preguntar al cap de Govern: vostè recorda si

Gràcies Sra. síndica.
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el Sr. López ens ha anunciat quina és la llei que
pensa entrar abans del 15 de juliol? Perquè jo sé que
ha dit que n’entrava una, però no ens ha volgut dir
quina.

fins als Dos Valires es demana a Govern que faci una
valoració dels resultats d’aquests primers dies.

Gràcies Sra. síndica.

La Sra. síndica general:

Gràcies Sra. síndica.

Pel Govern, Sr. Jordi Torres, té la paraula.

La Sra. síndica general:
Gràcies.

El Sr. Jordi Torres:

Si vol respondre...

Gràcies Sra. síndica.
El proppassat 5 de juny, de les set del matí fins les
nou del matí i fins la data d’avui i de dilluns a
divendres, s’ha plantejat aquest dispositiu especial de
trànsit, consistint en dotar a partir de la mateixa
rotonda d’Anyós i fins la rotonda d’accés al túnel de
les Dos Valires un doble carril de baixada amb dos
objectius.

El Sr. cap de Govern:
No tinc inconvenient en respondre Sra. síndica, i de
fet jo crec doncs que la pregunta del Sr. Naudi és
pertinent en el sentit que enllaça amb aquesta
pretesa gala de transparència que fa el Sr. López, que
pel que hem pogut veure doncs només aplica als
altres.

L’un, donar sortida directa a tots aquells vehicle
provinents de la població d’Anyós. Així mateix els
vehicles també que per aquella població vénen des
de la Parròquia d’Ordino mitjançant un carril
provisional de trànsit fins la mateixa rotonda dels
Dos Valires.

Efectivament doncs avui hem tingut una Junta de
Presidents i de forma molt subtil i velada el Sr. López
ens ha afirmat que presentaria en breus terminis una
Proposició de llei, però cap dels assistents hem tingut
oportunitat d’acabar esbrinant quina era aquesta
proposició de llei.

I l’altre és donar un carril de trànsit directe a tots
aquells vehicles provinents de la població de la
Massana fins a la mateixa rotonda dels Dos Valires.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

Aquest dispositiu de trànsit s’ha efectuat amb
senyalització provisional, amb cons per tal de
delimitar els dos carrils provisionals en sentit
d’Escaldes-Engordany, i un carril provisional en
sentit la Massana.

Pregunta número 3.

3- Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Naudi
d’Areny-Plandolit Balsells, president del Grup
Parlamentari Ciutadans Compromesos, per
escrit de data 19 de juny del 2019, relativa a
les recents proves realitzades a la rotonda
d’Anyós, consistents en l’ampliació d’un
segon carril a la rotonda així com en tota la
carretera fins als Dos Valires.

El muntatge i desmuntatge i manteniment de
l’efectuat diàriament ha estat a càrrec de l’equip de
viabilitat del departament de mobilitat, la qual cosa
no ha suposat cap tipus de cost perquè està inclòs en
el contracte de l’empresa AERCO.
Els resultats observats en les tres setmanes de
funcionament d’aquest dispositiu ha estat el següent:
S’ha constatat que hem aconseguit donar major
fluïdesa del trànsit a tots aquells vehicles provinents
de la població de la Massana, així com tots aquells
vehicles provinents de la població d’Anyós.

Fou registrada amb el número 675 i s’ha publicat en
el Butlletí número 42/2019 del 19 de juny.
Exposa la pregunta el Sr. Carles Naudi d’ArenyPlandolit Balsells.

Les retencions de trànsit anteriors a aquesta mesura,
s’han reduït considerablement a la zona de la Serra
de l’Honor, així com aquelles que s’ocasionaven a la
carretera d’Anyós amb la confluència amb la CG3, a
l’alçada de la mateixa rotonda.

El Sr. Carles Naudi:
Gràcies Sra. síndica.

S’ha constatat també una major fluïdesa de trànsit
en l’interior del túnel del Pont Pla, i els vehicles en
trànsit provinents de la vall del nord s’incorporen
d’una manera més progressiva i esgraonada a la vall
central d’Andorra.

La pregunta diu:
En relació a les recents proves realitzades a la
rotonda d’Anyòs, consistents en l’ampliació d’un
segon carril a la rotonda així com en tota la carretera
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mobilitat a la zona així com la mobilitat generada a
la vall central.
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Per la dúplica, Sr. Torres.
El Sr. Jordi Torres:
Sí, gràcies Sra. síndica.
Doncs bé com vostè ha dit molt bé, ha sigut la
segona prova pilot que s’ha fet. És cert que la
primera prova pilot no va portar els resultats
esperats, la qual es va fer a la vall del nord i a la vall
d’orient també, i en els dos casos els resultats de la
prova no van ser satisfactoris, i per això es va optar
per aquesta solució que vosaltres també portaveu en
el vostre mateix programa electoral.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Torres.
Sr. Naudi.

Destacaria també la reducció a nivell de dades, la
reducció del temps de baixada de la Massana, s’ha
estimat més o menys a falta de contrastar unes dades
definitives, més o menys en uns vuit minuts menys
de trajecte pels habitants de la Massana i pels que
vénen d’Anyós per accedir a la vall central.

El Sr. Carles Naudi:
Gràcies Sra. síndica.
Gràcies Sr. Torres.
La veritat és que de les seves dades, les seves
explicacions no fan més que confirmar el que les
persones que viuen a les valls del nord han pogut
veure cada matí que és la reducció important en el
temps del trajecte de baixada cap a les valls centrals.

Dir-vos també que aquesta prova pilot finalitzarà
coincidint amb el final de curs escolar, i es tornarà a
iniciar a partir de l’inici dels cursos escolars, a partir
del setembre tornarem a fer aquesta prova.

En aquest sentit, almenys el Raul Ferré i jo mateix
hem estat doncs cridats i hem escoltat a moltes
persones de les valls del nord que així ens ho han fet
saber. I això ens porta a estar satisfets d’una mesura
programàtica que es portava a les eleccions generals i
que al final el Govern ha tingut a bé de tirar
endavant. I volem felicitar el seu ministeri Sr.
Torres, com també els equips que hi han participat i
també el Comú de la Massana. Perquè al final
recordem que el projecte quan el vam anunciar en
campanya i quan es va anunciar a la premsa que es
portaria a terme la setmana del cinc, va ser objecte
de crítiques. Malgrat això aquesta a vegades cultura
on s’instal·len algunes persones de la queixa
constant, malgrat això el Govern va tenir la valentia
de tirar endavant la prova pilot, que uns mesos
endarrere una altra prova pilot havia sigut un fracàs.

I dir-vos també que actualment ja tenim una
empresa
d’enginyeria
que
està
estudiant
d’implementar carrils reversibles de la rotonda
d’Anyós fins a l’accés nord del túnel del Pont Pla,
doncs per les baixades al matí i les pujades a la tarda.
I aquest projecte un cop que nosaltres el tinguem
redactat, doncs mirarem de quina manera es pot tirar
endavant. Penso que durant el proper exercici 2020,
quan hi pugui haver una dotació pressupostària, es
podria licitar unes obres d’aquest caire.
Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Torres.
Alguna repregunta...

Això també ens pot fer recordar també aspectes com
quan es volia fer el túnel del pont Pla, les crítiques
que van haver-hi, i malgrat això el Govern Liberal
en aquell moment el va tirar endavant i es va
demostrar que era un èxit.

Pregunta número 4.

4- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs,
president
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 28 de
maig del 2019, relativa al control de la
disposició del pressupost que obliga a aplicar
l’IPC en els salaris dels treballadors inferiors a
24.000 euros anuals.

Encoratgem doncs a què les proves pilot puguin
servir per solucionar altres punts negres del trànsit
d’Andorra, i celebrem evidentment que aquesta
prova de moment hagi sigut un èxit i s’acabi
consolidant i ajudant al trànsit i que el benestar de
les persones sigui cada dia millor.
Gràcies Sra. síndica.

Fou registrada amb el número 487 i s’ha publicat en
el Butlletí número 38/2019 del 29 de maig.

La Sra. síndica general:

Exposa la pregunta el Sr. Pere López.

Gràcies Sr. Naudi.
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disposició sobre l’increment als salaris afectats,
informar el conseller que no consta cap denúncia al
Servei d’Inspecció de Treball. Però activament des
del ministeri hem contactat amb els representants de
la Unió Sindical de Treballadors d’Andorra arran de
la seva denúncia pública per demanar la seva
col·laboració i poder actuar en aquells casos que des
d’aquesta organització tinguessin constància que
s’estava produint un incompliment d’aquesta
normativa. I la resposta de la Unió Sindical
d’Andorra no se’ns ha fet constar cap cas concret.

Gràcies Sra. síndica.
Vist que la disposició addicional quarta de la Llei del
pressupost per a l’exercici 2019 indica i cito
literalment que: “tots els empresaris” (...) estan
obligats a incrementar, com a mínim, el salari dels
treballadors que percebin un salari global brut que,
en còmput anual i per a la jornada legal ordinària de
treball, sigui inferior a 24.000 euros, en el mateix
percentatge en què s’hagi establert l’increment de
l’índex de preus al consum (IPC) de l’any 2018”.

D’altra banda he contactat amb el Raonador del
Ciutadà demanant si des d’aquesta institució havien
rebut alguna queixa o denúncia, situació que tampoc
s’ha donat segons el Raonador del Ciutadà.

Vist que el Govern va establir per decret del 16 de
gener del 2019 que “la variació percentual de l’índex
general de preus al consum (IPC) d’Andorra de l’any
2018 és del +0,7%”.

I en última instància també he realitzat una consulta
informal prop de la Confederació Empresarial
Andorrana per saber si es tenia constància que
alguna empresa del país estigués incomplint
l’aplicació d’aquest increment, i tampoc consta a la
CEA fins a la data d’avui.

Vist que hem tingut constància arran de la denúncia
feta per la Unió Sindical d’Andorra (USdA) que hi
hauria molts casos de treballadors als quals no se’ls
ha aplicat l’increment de l’IPC marcat al pressupost.
Es demana:

Finalment a la vista del conseller que formula la
pregunta, manifesta que ha tingut constància arran
de la denúncia feta per la Unió Sindical d’Andorra, i
cito textualment: “Que hi hauria molts casos de
treballadors als quals no se’ls ha aplicat l’increment
de l’IPC marcat al pressupost, i demano la seva
col·laboració perquè pugui posar en coneixement del
ministeri o del departament de treball, tots els casos
que manifestava haver tingut coneixement per poder
així actuar i que aquesta situació no es doni,
protegint així el dret dels treballadors i alhora
vetllant pel compliment de la llei.

Com està realitzant Govern el control del
compliment de l’obligació establerta al pressupost
2019 d’aplicar l’IPC del 2018 als salaris globals bruts
que, en còmput anual i per a la jornada legal
ordinària de treball, siguin inferiors a 24.000 euros?
I si s’ha rebut alguna denúncia de casos on no s’hagi
complert aquesta disposició?
Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. López.
Respon pel Govern, el Sr. Jordi Gallardo.

Moltes gràcies Sra. síndica.

El Sr. Jordi Gallardo:

La Sra. síndica general:

Gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sr. Gallardo.
Per la rèplica, Sr. López.

Efectivament el pressupost per a l’exercici del 2019
contemplava una mesura encaminada a ajudar els
treballadors amb salaris més baixos, i establia
l’obligatorietat d’incrementar el salari dels
treballadors que percebin un salari brut global
inferior a 24.000 euros anuals, amb l’increment de
l’IPC de l’exercici 2018 que va fixar-se en un 0,7% a
partir del 21 de març.

El Sr. Pere López:
Gràcies Sra. síndica.
Primer volia començar donant unes breus dades per
exemple d’un cas hipotètic, és a dir una persona que
de 40 anys que actualment estigués cobrant 1.500
euros, el fet de què no se li apliqués aquest 0% de
l’IPC, resultaria una mica menys de 10 euros al mes.
La qual cosa potser a algú li pot semblar poca cosa
però segurament és important per aquesta persona.
Però és que a més l’increment sobre aquests
increments d’IPC, podria representar al llarg de la
seva vida laboral, fins i tot uns aproximadament
5.000 euros.

En relació a com està fent el Govern el control del
compliment de dita mesura que demana el conseller,
informar que el Govern està fent el mateix control
que fa amb la resta de normativa laboral, tasca que
es realitza des del Servei d’Inspecció de Treball del
ministeri competent en la matèria.
Respecte a la pregunta de si el Govern ha rebut
denúncies de casos on no s’hagi complert la
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Ara bé, si això és d’una banda, és evident que en un
país amb acomiadament lliure com el nostre, qui
s’arrisca a reclamar o qui s’arrisca a posar-se en una
situació complicada per aquest import que
aparentment és petit de nou o deu euros el mes.

I per últim, dir-li doncs que no estem en un país on
existeixi acomiadament lliure sinó que existeix
acomiadament causal.

Ara bé, el fet de què queixar-se sigui difícil al nostre
país, entenem que no ha de ser excloent que
l’Administració ha de vetllar perquè la llei es
compleixi, i que aquest fet no es pot fonamentar
només amb denúncies, que com he explicat
anteriorment i vist la situació d’acomiadament lliure
que hi ha al nostre país, no són sempre evidents.

La Sra. síndica general:

Gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sr. Gallardo.
Pel torn de repreguntes, Sr. López.
El Sr. Pere López:
Sí, gràcies Sra. síndica.

Per tant entenem que són necessàries en aquest cas i
en altres qüestions, altres mecanismes com ara les
inspeccions d’ofici, creuar dades entre les diferents
administracions perquè finalment estic convençut
que el que preocupa el Govern o el que hauria de
preocupar és que a tots els treballadors als que se’ls
hagi d’aplicar aquest increment, se’ls hagi d’aplicar,
perquè si no es fa doncs evidentment hi ha un
perjudici. Un perjudici que és per aquests
treballadors però que també és indirectament per
aquells empresaris que sí que ho fan en detriment
d’aquells que no ho facin.

Bé, escoltant el que deia el Sr. Gallardo, jo el que
volia dir-li és que a part de les denúncies fetes, ara
m’ha explicat una acció d’inspecció d’ofici que
sembla interessant. És a dir quines dades més enllà
d’anar a verificar si hi han hagut queixes al
Raonador del Ciutadà o si hi ha hagut queixes al
servei d’inspecció o en altres organismes, quins
mecanismes té el Govern implantats o amb quines
dades treballa per poder estar segur de què la majoria
de treballadors que tenen dret a aquest increment,
se’ls hi està aplicant.
De l’altra manera si el Govern està amb el
convenciment de què la norma avui en dia té un
grau d’assoliment important a dins del nostre país?

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

Gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sr. López.
Per la dúplica, Sr. Gallardo.

La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. López.

El Sr. Jordi Gallardo:

Sr. Gallardo.

Gràcies Sra. síndica.
Sr. López, jo comparteixo amb vostè que qualsevol
increment que per llei se li hagi d’aplicar a qualsevol
treballador, doncs per poc que sigui, doncs s’ha de
complir la llei i per tant doncs és l’obligació del
Govern o del departament que escaigui, de vetllar
perquè aquest compliment es doni.

El Sr. Jordi Gallardo:
Gràcies Sra. síndica.
Doncs la mateixa seguretat que la gran majoria
d’empreses d’aquest país, per no dir la totalitat volen
complir la llei i paguen el salari dels treballadors que
els hi pertoca legalment i en aquells casos que hi ha
algun incompliment de la llei laboral doncs, tenim el
servei d’inspecció de treball que actua. L’informo
també, i vostè deu ser coneixedor que fins i tot atén
denúncies anònimes que se’n puguin fer prop del
servei d’inspecció de treball. I ja li he dit en la
primera intervenció que no consta cap tipus de
denúncia ni amb noms concrets, ni fins i tot
anònimes.

Jo li he dit en la meva primera intervenció que no
consta cap denúncia ni cap queixa, s’han fet
consultes però no hi ha hagut cap queixa ni
denúncia.
Respecte al que comentava vostè de què caldria
inspeccions d’ofici. Informar-li que se’n fan, és més, li
puc dir que des del servei d’inspecció de treball,
arran de l’aplicació d’aquesta mesura prevista al
pressupost, qualsevol denúncia que s’ha fet o
consulta que s’ha fet prop del servei i que ha implicat
temes laborals també però activament, s’ha volgut
comprovar si aquest compliment de la llei es produïa
respecte a aquest increment als salaris afectats.

Li he explicat en la meva segona intervenció que
proactivament el servei d’inspecció de treball quan
hi ha algun tipus de queixa o denúncia, vetlla perquè
aquesta nova norma també s’estigui complint, i ja li
he informat que ni la pròpia Unió Sindical, que va
ser qui va denunciar, ni tampoc la Confederació
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Empresarial, ni tampoc el Raonador del Ciutadà té
constància que existeixin incompliments per cap
empresa en aquest sentit a data d’avui. Que no vol
dir que potser hi hagi alguna persona que es pugui
trobar en aquesta situació, a la que posem a la seva
disposició totes les eines que té el Govern i en aquest
cas el Ministeri d’Economia per complir, fer complir
com es fa en molts dels aspectes, per no dir tots, de
la llei laboral que avui dia està vigent.

Sessió ordinària del dia 20 de juny del 2019

ha estat afectada per una mancança dels seus drets
laborals respecte a aquesta aplicació, que se li hauria
d’aplicar en el seu salari.
Per tant doncs, jo penso que això és una bona
notícia perquè realment el que demostra doncs és
que hi ha hagut un compromís de les empreses
d’aquest país per entendre que s’ha de fer aquesta
aplicació, com no podia ser d’una altra manera, i a
més a més els treballadors d’aquest país saben que
tenen a la seva disposició el servei d’inspecció per
ajudar-los i perquè es pugui fer compliment dels seus
drets laborals.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

Insisteixo també com ja he fet en la meva primera
intervenció, ja que vostè ha dit que era coneixedor
de situacions d’aquest tipus. Aprofito per dir-li, li
demano la seva col·laboració si és el cas, perquè
nosaltres o el servei d’inspecció pugui treballar o
pugui reconduir aquesta situació si és que s’està
donant.

Gràcies Sr. Gallardo.
Segona repregunta, Sr. López.
El Sr. Pere López:
Sí, gràcies Sra. síndica.
Com bé sabrà Sr. Gallardo, en la darrera llei del
pressupost es va establir una nova mesura en què la
CASS i l’Agència Tributària intercanvien dades a
efectes de l’IRPF. És a dir per vetllar que les
retencions d’IRPF puguin ser efectuades de manera
adequada. Hi havia una problemàtica amb aquelles
persones que tenen més d’un lloc de treball i en el
que no es produïen aquestes retencions.

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

Li demano si no creu, ja que a la CASS ja hi ha obert
un mecanisme per l’intercanvi de dades amb el
Govern per temes tributaris, sinó es podria per
exemple, establir un sistema similar d’intercanvi de
dades a través de la CASS per assegurar-se
justament de què tots aquells treballadors que han
de tenir aquest increment el puguin tenir.

Gràcies Sra. síndica.
Jo crec que Sr. Gallardo que no està en condicions
sincerament amb tot el respecte d’afirmar tan
taxativament que la norma s’està complint. És a dir
que no disposa de cap dada, tots confiem amb la
bona fe dels empresaris del país, però jo he demanat
si té alguna dada per saber que això és així, més enllà
de la bona fe. Si té alguna dada objectiva per saber
que la norma s’està complint.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

I després vostè em parlava d’unes denúncies
anònimes al servei d’inspecció. Jo almenys no sóc
coneixedor de què aquestes denúncies siguin
anònimes. La denúncia engega un procediment de
consulta i hi ha d’haver una identificació de quina és
la persona que ha fet la denúncia, justament per
contrastar les dades de l’horari, del salari, i que per
tant al final, les dades d’aquella persona no es
mantenen en l’anonimat, sinó que tard o d’hora
acaben sortint. Si diu: “és que a mi no m’han
incrementat”, s’haurà d’anar a mirar si s’ha
incrementat, i per tant en aquell moment tot
l’anonimat que vostè diu desapareix.

Gràcies Sr. López.
Sr. Gallardo.
El Sr. Jordi Gallardo:
Gràcies Sra. síndica.
Qualsevol mesura que serveixi perquè tant els
treballadors del servei d’inspecció de treball puguin
fer millor la seva tasca que fan de forma diligent i
molt competent, com també qualsevol mesura que
serveixi per donar més cobertura i major protecció
als treballadors, pot ser estudiada, no hi tenim cap
inconvenient.

Gràcies Sra. síndica.

El que sí que jo voldria és tranquil·litzar perquè
insisteixo i aprofito una vegada més, puc assegurar a
dia d’avui que no consta cap denúncia de cap
persona, de cap treballador que hagi vist diguéssim,

La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. López.
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Sr. Gallardo.
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posar mecanismes per saber que la norma s’està
complint, i com deia abans, en un país on
l’acomiadament és no causal o lliure com es vulgui
dir, no hi ha ningú que per no veure-ho, el menys
s’arrisca a què el puguin acomiadar o que li puguin
canviar l’horari o a fer altres mesures.

El Sr. Jordi Gallardo:
Gràcies Sra. síndica.
Doncs li puc dir que tinc més dades de les que té
vostè a l’hora d’afirmar que s’estan fent molts
incompliments, que és el que vostè manifesta en la
seva pregunta. Vostè no en té ni un de sol, i en canvi
em fa una pregunta manifestant que se n’està
produint molts.

Per tant vostè, com a ministre responsable de la
matèria ha de posar altres mesures en pràctica que
siguin efectives i que assegurin que la norma s’estigui
complint.
Per tant, li demano si està disposat a estudiar
mesures com ara el creuament de dades amb la
CASS o d’altres mesures que sí que li permetrien
tenir una foto per garantir doncs aquesta qüestió. Li
demanava si està disposat a estudiar el creuament de
dades entre la CASS i el Govern, el departament de
treball, per tenir una seguretat, una foto global de
com està la situació?

Jo el que li puc dir és que davant de l’absència de
denúncies, ens fa pensar que no n’existeix cap,
almenys que tinguem coneixement. Si hi ha persones
que no se’ls hi està fent, doncs aprofito aquesta
oportunitat aquí al Consell General per fer-los-hi
saber que tenen el seu servei, el servei d’inspecció,
on vetllen perquè aquest compliment que per llei
s’ha de fer, doncs serveixi per protegir els seus drets
laborals.

Gràcies Sra. síndica.

I abans he fet un error de paraula, he dit “denúncies
anònimes” i són “consultes anònimes”.

La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. López.

Per tant, doncs efectivament denúncies anònimes no
se’n poden fer, consultes anònimes, sí, i em remeto
una vegada més al que li he dit, jo he parlat tant amb
la CEA com amb el Raonador del Ciutadà, com amb
el mateix Sindicat Andorrà de Treballadors, no em
consta cap, com tampoc fem una comprovació de
tots els treballadors d’aquest país, que rebin
exactament allò que els hi pertoca salarialment i
segons el que diu la llei laboral.

Sr. Gallardo.
El Sr. Jordi Gallardo:
Sí, Sra. síndica, moltes gràcies.
Ja li he dit que sí Sr. López. Li he dit que qualsevol
mesura, és més vostè mateix per via d’una esmena al
pressupost, quan arribi si veu que no s’ha fet cap
acció, proactivament ho podria fer.

El que es fa doncs és actuar quan es té coneixement
de qualsevol incompliment laboral per part del servei
d’inspecció. Davant d’aquesta absència, perquè a dia
d’avui no hi ha cap denúncia, doncs ens fa pensar
que de moment el ritme d’acompliment és el
correcte. Ara si vostè el que m’està demanant és que
el servei d’inspecció de treballa truqui un per un a
tots els treballadors afectats per aquesta normativa,
doncs per saber i demanar si se’ls hi està fent aquesta
aplicació, doncs és una proposta que farem al servei
d’inspecció.

Però vostè em demana a mi dades, quan vostè no en
té cap tampoc per afirmar que s’estan donant
aquestes afirmacions. I en canvi vostè fa una
pregunta aquí on manifesta obertament que ha
constatat nombrosos casos d’incompliment. Llavors
per això jo he aprofitat i li he estès la mà perquè
doncs faci ús del canal de comunicació que avui
tenim, o fins i tot adreçant-se al servei d’inspecció de
treball perquè pugui posar vostè en coneixement del
servei d’inspecció de treball aquests casos nombrosos
que vostè diu que té constància. Jo li dic que avui no
tenim cap constància de cap denúncia, no puc
assegurar-li que el 100% de totes aquelles persones
del país a les que se’ls hi hauria d’aplicar doncs
aquest increment de l’IPC perquè tenen salaris bruts
inferiors a 24.000 euros, se’ls hi estigui fent.

Moltes gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Gallardo.
Quarta repregunta Sr. López.

Vull pensar que tothom, que totes les empreses ho
han fet. Si no és el cas, doncs insisteixo una vegada
més, els treballadors d’aquest país tenen al seu abast
el servei d’inspecció de treball i davant de la seva
insistència, proposaré al servei d’inspecció de treball
si ho troben com una mesura efectiva, fer un
recompte de totes les persones doncs que se’ls hi

El Sr. Pere López:
Sr. Gallardo de nou, no té dades per afirmar que
aquesta llei s’estigui complint. Ja li he explicat abans
que la no denúncia no és un fet que vostè pugui
assegurar el compliment de la norma. Vostè ha de

13

Diari Oficial del Consell General

Núm. 10/2019

hauria d’aplicar, i trucar un per un a aquestes
persones per saber si tenen constància, i poden
comprovar que en la seva nòmina mensual se’ls hi
hagi aplicat aquest increment.

Sessió ordinària del dia 20 de juny del 2019

La Sra. síndica general:

Sí, agraeixo la pregunta al Sr. Enseñat perquè és
veritat que les coses per molt que es repeteixin, no
acaben sent certes. I efectivament a Andorra no
existeix l’acomiadament lliure, malgrat vostès no es
cansin de repetir-ho. El comiat lliure està
perfectament definit i acceptat pel comitè europeu
de drets socials i és aquell cas, en què un empleador
pot acomiadar el seu empleat d’un dia per l’altre i a
més a més sense pagar-li cap tipus d’indemnització.
Òbviament aquest supòsit no està previst en el
nostre ordenament jurídic, el que està previst en el
nostre ordenament jurídic tal i com li ha dit el Sr.
Gallardo, és el comiat no causal,
a banda
evidentment del comiat disciplinari i del comiat per
causes objectives. I el comiat no causal consisteix en
el fet on evidentment no s’ha de formular causa
concreta per acomiadar, però s’ha de pagar una
indemnització i a més una indemnització que és prou
quantiosa precisament per compensar el fet de què
no hi ha aquesta causa prèvia que justifiqui
l’acomiadament. Evidentment aquesta és una figura
que preveuen altres països del nostre entorn i per
tant doncs crec que aquesta precisió era necessària.

Gràcies.

Gràcies Sra. síndica.

Sr. Enseñat, vol fer repregunta...

La Sra. síndica general:

El Sr. Carles Enseñat:

Gràcies Sr. Espot.

Gràcies síndica.

Vol fer repregunta Sr. Font...

Jo volia demanar, em sembla que ha sigut a la
primera repregunta o a la pregunta directament, es
parlava d’acomiadament lliure i es parlava de què a
Andorra existia aquesta figura.

El Sr. Jordi Font:

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Gallardo.
Per al·lusions...
Breument, Sr. López.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sra. síndica.
Sí, molt breument.
Jo no he dit una trucada individual, he dit un
creuament automàtic de dades entre la CASS i el
Govern.
Gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sra. síndica.
El que no m’ha quedat clar amb la intervenció del
Sr. ministre, és si realment pugui dubtar o no de les
nostres afirmacions, l’interessa saber la veritat. I jo
crec que si a vostè l’interessa saber la veritat sobre
l’assumpte que es tracta en aquesta pregunta, té molt
fàcil de comprometre’s aquí, si vostè ho volgués, de
fer aquest pas de cara a comprovar les dades de la
seguretat social i saber si definitivament, doncs
potser nosaltres ens hem accedit en la nostra
formulació o és purament veritat el que estem dient,
i que n’hi ha hagut bastants de casos d’aquest tipus.

I volia demanar a Govern si potser ha sigut per
desconeixement de l’ordenament jurídic o potser ha
sigut per portar una afirmació rotundament falsa o
potser simplement per un lapsus, voldria demanar si
Govern considera que el model d’Andorra que es pot
assimilar per exemple a l’espanyol, al portuguès, a
l’italià, l’alemany o l’austríac, per exemple, o hi ha
una causa justificada o si no n’hi ha, hi ha una
indemnització. Es pot considerar un acomiadament
lliure com sí es pot considerar en el cas de Suècia o
Anglaterra o Estats Units, on hi hagi causa o no, no
hi ha cap tipus d’indemnització en l’acomiadament.

Jo el que m’agradaria saber si a vostè realment li
preocupa la situació i saber la informació verídica, i
si està disposat a fer aquest pas de cara a la seguretat
social, que serà l’única manera de què vostè tingui la
informació.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

Sí que nosaltres si ens ve algú a denunciar la seva
situació personal, podem actuar, però vostè com a
organisme oficial, jo demano si vostè vol saber la
veritat i està disposat a fer aquest pas.

Gràcies.
Sr. Espot.
El Sr. Xavier Espot:

Gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sra. síndica.
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La Sra. síndica general:
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mesura relativa a la Llei de la Funció Pública
següent:

Gràcies Sr. Font.

“Farem una nova Llei de la Funció Pública,
consensuada amb els agents implicats, amb la
intenció de recuperar la figura del funcionari com a
garant de la prestació del servei públic i de revisar la
graella salarial, entre d’altres”.

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

Posteriorment, en un comunicat de Liberals
d’Andorra, de data 17 de maig del 2019, s’al·ludia a
les declaracions del Sr. Ferran Costa, actualment
president del Grup Parlamentari Liberal, en relació
amb la Sentència del Tribunal Constitucional del 14
de maig del 2019, CAUSA 2019-1-L següents:

Ho diré per tercera vegada, sí no hi tinc cap
inconvenient. Si no tingués cap interès en conèixer
la veritat que vostès afirmen, que no la poso en
dubte, no hagués fet tots els passos que ja li he
explicat i que no em cansaré de repetir.
Jo mateix vaig parlar amb la Unió Sindical, que
havia denunciat l’existència de nombrosos casos,
vaig parlar amb el Raonador del Ciutadà, vaig parlar
amb la CEA i vaig parlar amb inspecció de treball.
No ens consta cap situació si vostès tenen
constància de què s’estan prohibint, com ha afirmat
no erròniament sinó clarament el conseller Pere
López en la seva pregunta. Em poso a més a més a la
seva disposició per poder actuar i si vostès pensen
que amb aquest creuament de dades és una eina per
mirar si s’està produint aquest compliment, doncs ja
li he dit també que parlarem amb el servei
d’inspecció per valorar si es pot dur a terme
tècnicament i humanament amb els recursos que
tenim aquesta comprovació, i fer-ho, perquè és
l’obligació del Govern sense cap mena de dubte.

“El conseller liberal ha remarcat que: “és una
obvietat que cal modificar aquesta llei i així ho
dèiem en el nostre programa electoral” i s’ha
refermat en el fet que “tenim una molt bona
oportunitat per posar en comú tot el que ens estan
reclamant les parts implicades perquè s’obri aquest
diàleg”.
Costa creure que la decisió del Tribunal
Constitucional permetrà: “treballar aquells aspectes
que ha de recollir una Llei de Funció Pública”, ja
que: “hi ha coses que cal fer per millorar-la”.
En declaracions a Andorra Televisió, després de la
seva visita al Copríncep Episcopal, el Sr. cap de
Govern va afirmar en relació amb aquesta qüestió
que: “l’estructura, les línies mestres i les qüestions
primordials” han estat avalades per l’Alt Tribunal i
en conseqüència pocs més canvis es faran.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

Una altra cosa és, va afirmar, que si: “en el marc del
desplegament reglamentari” es detecten aspectes que
també caldria canviar, “ho farem”. Aquest
posicionament és coherent amb el que ja va
expressar el Sr. Espot en el seu discurs d’investidura.

Gràcies Sr. Gallardo.
Pregunta número 5.

5- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar
Álvarez, consellera general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 4 de juny del 2019, relativa a les mesures
previstes pel Govern per a executar la
Sentència del Tribunal Constitucional del 14
de maig del 2019, CAUSA 2019-1-L.

Finalment, en la roda de premsa de data 29 de maig
d’enguany, el ministre Portaveu, Sr. Eric Jover, va
manifestar que en relació amb la sentència referida:
“El que s’ha de fer és, evidentment, acatar la
sentència del Tribunal Constitucional, això ho deixo
de banda, i després treballar en el desenvolupament
reglamentari”.
Davant dels dos posicionaments esgrimits, el de
Liberals d’Andorra partidari de revisar el conjunt del
text de la Llei de la Funció Pública i el de
Demòcrates a favor de modificar únicament els
articles declarats inconstitucionals i desplegar
reglamentàriament la Llei, es formula la pregunta
següent:

Fou registrada amb el número 506 i s’ha publicat en
el Butlletí número 40/2019 del 5 de juny.
Exposa la pregunta la Sra. Judith Salazar.
La Sra. Judith Salazar:

Quin serà el mètode finalment emprat pel Ministeri
de la Funció Pública per a executar la Sentència del
Tribunal Constitucional del 14 de maig del 2019,
CAUSA 2019-1-L?

Gràcies Sra. síndica.
En el programa de Liberals d’Andorra per a les
eleccions generals de l’any 2019 es proposava la
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I més concretament, més enllà de la modificació dels
dos articles declarats inconstitucionals, es preveu
una modificació més àmplia de la Llei de la Funció
Pública?
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Tant la modificació legislativa en relació al Comitè
Tècnic, és evident que no es podrà fer sense la
participació activa dels Sindicats.
Així doncs entenc que la meva tasca és establir un
nou diàleg que tingui en compte la feina feta, i que
reconsideri quines parts podem millorar del text però
tenint en ment una visió de futur, i anant molt més
enllà del que ja vàrem discutir en aquesta Cambra
l’anterior legislatura.

La Sra. síndica general:
Gràcies Sra. Salazar.
Respon per Govern, Sra. Judith Pallarés.

La modernització i simplificació de l’Administració
és l’objectiu que hem de tenir en ment. Ens hem de
focalitzar en el servei al ciutadà i estructurar-nos pels
reptes del futur, com pot ser la inter-relació amb
altres administracions de la Unió Europea. La Funció
Pública ha de ser àgil, i la gestió del personal ha
d’orientar-se cap uns objectius clars, oferint opcions
de promoció reals de carrera i tenint molt present la
sostenibilitat financera del sistema, i utilitzant ja la
feina que està feta.

La Sra. Judith Pallarés:
Gràcies Sra. síndica.
I gràcies Sra. Salazar per la seva pregunta.
La reflexió que vostè mateixa acaba de fer i que va
presentar en el context de la pregunta és ben certa.
Els punts de partida de Demòcrates i Liberals en
relació a la valoració de la Llei de Funció Pública són
diferents, i així ho corrobora tot el debat d’aquesta
qüestió en l’anterior legislatura que va culminar, com
bé ha expressat amb una sentència del Tribunal
Constitucional.

De fet, estic convençuda que podré comptar amb el
suport d’aquesta Cambra per tal d’establir els criteris
necessaris de l’estratègia a seguir. De fet, membres
del seu propi grup parlamentari, amb molta
experiència en la gestió pública, es van oferir a
ajudar-me si era el cas i si calia, i ja els dic ara que sí
que cal i que compto amb vostès.

Permeti’m per això dir que allà on vostè veu punts
esgrimits, nosaltres hem sabut trobar oportunitats,
com bé va dir el Sr. Costa.
Oportunitats per reobrir el diàleg i oportunitats per
treballar més enllà, des d’una altra perspectiva que
tingui en mira la modernització de l’Administració,
el servei a l’usuari i la simplificació administrativa.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

Amb això en ment, a la seva primera pregunta,
únicament puc dir-li pel moment que el diàleg és
l’únic mètode que el ministeri que lidero així com
l’actual Govern pensem desenvolupar per arribar a
acords amb totes les parts implicades per
desenvolupar el text i millorar-lo allà on calgui per
tal d’obrir-nos cap a aquests objectius que van molt
més enllà.

Gràcies Sra. Pallarés.
Per la rèplica, Sra. Salazar.
La Sra. Judith Salazar:
Gràcies Sra. síndica.
Bé, la qüestió no és res més que intentar planificar
l’activitat en aquest cas del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata. És a dir, el que ens plantegem és i
torno a insistir en la pregunta, només ens plantegem
una reforma legislativa d’aquells dos articles que el
Tribunal Constitucional ha dit que són
inconstitucionals i per tant, la feina del grup
parlamentari anirà en aquest sentit, perquè ja donem
per fet que si partim d’un posicionament com el que
defensava demòcrates, la llei de la funció pública és
un capítol que està tancat, i per tant, ens semblarà
més o menys bé, però en tot cas és el joc democràtic
i ens toca conformar-nos. Però sí que voldríem saber
perquè hem assistit diria que ahir, a opinions dels
sindicats que celebren la possibilitat de reveure la llei
de la funció pública amb el seu més ampli sentit, i
doncs el que voldríem saber a efectes del treball
parlamentari legislatiu, és si ens hem de situar en
una reforma més àmplia o únicament dels dos

El Tribunal Constitucional estableix dos articles de
la llei que són contraris a dret, únicament i tal com
va expressar el cap de Govern. Però també n’ha
validat que nosaltres vam qüestionar, així com tot
allò que no qüestiona, que també quedaria validat.
Alguns d’aquests articles ratificats tenen molt a
veure amb el desenvolupament reglamentari
d’algunes matèries que Liberals i Socialdemòcrates
vàrem ficar en qüestió, i per tant no hi ha raó ara
que estan qüestionats i no validats pel tribunal, no hi
ha cap raó per no iniciar un treball en aquest
aspecte.
Igualment se’ns insta a establir per via legislativa, per
tant modificar la llei, la composició del Comitè
Tècnic i revisar en aquest aspecte la participació dels
Sindicats en la mateixa.
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Això obra la possibilitat, i només faltaria, i és aquesta
Cambra qui té la potestat de determinar fins on vol
arribar amb aquest text legislatiu, perquè al final
nosaltres podem treballar una proposta, però és
evident que hi haurà un debat molt més ampli.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

Li torno a reiterar, m’alegro que faci aquesta
proposta. Jo estic disposada a què tan bon punt
podem tenir una mica més perfilada doncs aquesta
estratègia a seguir, sobretot amb aquest plantejament
de simplificació de l’Administració, el qual de fet,
vam determinar poder canviar el nom al ministeri, i
treure aquesta paraula de “reforma“ que semblava
que era una situació contínua i que evidentment
l’Administració igual que el món que ens envolta
cada cop es modifica i és dinàmic, i així hem
d’aconseguir
tenir
una
estructura
també
administrativa de servir al ciutadà. I que amb
aquesta visió que va molts més enllà, puguem doncs
determinar si és necessari ampliar aquesta revisió
legal més enllà d’aquests dos articles. Que ja li puc
dir...

Gràcies Sra. Salazar.
Sra. Pallarés.
La Sra. Judith Pallarés:
Gràcies Sra. síndica.
Sra. Salazar, els pocs dies que porto al capdavant del
ministeri, tot just no fa ni un mes, la realitat és que
una de les primeres qüestions que he començat a
poder fer amb el departament, és establir reunions
setmanals de treball amb les caps d’àrea per fer una
lectura conjunta de la llei que hem començat des del
principi, on recollim totes aquelles qüestions que en
comptes de facilitar la gestió pública, doncs la
compliquen o no estan ben especificades.
En tants pocs dies no hem avançat molt, com vostè
comprendrà, però sí que hem pogut identificar
algunes qüestions que estic convençuda que es podrà
comentar amb el seu grup parlamentari, així com
amb la comissió legislativa que és qui tindrà
finalment la capacitat de tenir en compte les
propostes que puguem fer en relació amb la millora
d’algunes qüestions de la llei i els canvis necessaris.

La Sra. síndica general:
Hauríeu d’anar acabant Sra. Pallarés.
La Sra. Judith Pallarés:
Sí, Sra. síndica.
...que ja li puc avançar que seran més de dos, perquè
a l’hora de veure qüestions pràctiques, fins i tot amb
el Govern, hem trobat algunes qüestions que
s’haurien de poder millorar.

Igualment, li he de comentar com vostè deia, que en
la reunió mantinguda amb el SIPAG, el Sindicat de
l’Administració General, se’ns va manifestar que
també hi havia alguns punts que ells voldrien revisar
i que comentarem en properes reunions.

Gràcies Sra. síndica.

Entenc que vulguin establir un calendari, de fet, és el
que totes les parts implicades ara mateix necessitem,
des del ministeri també, per poder establir aquest
diàleg, que com li he dit, anirà encabit a la
modificació dels dos articles que se’ns demana des
del Constitucional.

La Sra. síndica general:

Ara l’aprofitament de la feina feta i també validada
pel Constitucional, el treball que s’ha de fer de
desenvolupament de molts dels reglaments i el recull
d’aquelles qüestions que amb aquesta nova visió que
pensem, vist que ja hi ha un debat que ja s’ha portat
a terme, també poder modificar aquelles qüestions
que amb aquesta visió de futur en relació sobretot
amb una qüestió molt evident que tenim sobre la
taula que és el fet de les negociacions amb la Unió
Europea, i que segurament afectarà també amb
algunes qüestions de l’Administració, i que pensem
que la legislatura anterior no vam tenir prou temps
de debatre ni en aquesta Cambra, ni segurament en
l’anàlisi que s’havia de fer també amb els sindicats, i
que també estan disposats a obrir-lo.

Gràcies Sra. síndica.

Gràcies.
Entrem en el torn de repreguntes, Sra. Salazar.
La Sra. Judith Salazar:
Per tant i a mode resumit, probablement amb tot el
que és la modernització de l’Administració ens
trobaran al seu costat. Hi ha un projecte que està
engegat i sabem que hem d’anar a buscar aquesta
reforma i aquesta eficiència, maximitzar aquesta
eficiència de l’Administració, però per re centrar la
pregunta, entenc que pel que m’està dient, es
modificaran els dos articles que el Tribunal
Constitucional declara inconstitucionals, i articles
que hagin pogut generar incongruències a l’hora de
la seva aplicació. Però en cap cas no es podran
reveure aspectes com el complement de jubilació,
que a més afecta a altres lleis, o com les graelles
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salarials o com reveure la funció de la figura del
funcionari.

de la seva intervenció, “ per poder-ho compartir amb
la resta de formacions polítiques (...)”.

És correcta la meva interpretació de la seva resposta?

He mirat de no transcriure tota la seva intervenció
perquè era més llarga.

La Sra. síndica general:

En tot cas, a la vista d’aquestes declaracions,
demanem:

Gràcies Sra. Salazar.

Quan disposarem del text a què feia referència el cap
de Govern en les declaracions a Andorra Televisió,
efectuades des de Montenegro el dia 30 de maig del
2019, per tal que els grups parlamentaris puguem
analitzar-lo i treballar-lo amb temps i garanties
suficients?

Sra. Pallarés.
La Sra. Judith Pallarés:
Gràcies Sra. síndica.
El que jo li estic dient és que parlar igual que els hi
vaig comentar als sindicats, estarem disposats a
parlar-ho tot, això és evident. Però també que hi ha
una feina feta i que està validada pel Tribunal, que
s’utilitzarà. I també hi ha una qüestió d’anar-hi molt
més enllà.

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

Per tant, penso que és amb aquest debat i amb
aquesta estratègia, que encara s’ha d’establir i que
com comprendrà jo no he tingut temps d’establir,
doncs no m’hi puc manifestar en cap altra qüestió de
fins on es pot arribar. Hi ha moltíssimes qüestions
que han quedat pendents i que estic convençuda que
podrem establir dins d’aquest calendari de treball
conjunt.

El Sr. Xavier Espot:
Gràcies Sra. síndica.
Veig que va escoltar amb molta atenció la meva
intervenció, fins i tot va veure on havia fet la pausa.
En qualsevol cas Sr. López, permeti’m de manera
prèvia introduir un element relatiu a l’estructura de
l’acord d’associació que permetrà crec entendre
millor el contingut de la resposta.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

Com vostè sap segurament, l’acord d’associació es
compon estructuralment de tres grans blocs.

Gràcies Sra. Pallarés.
Pregunta número 6.

L’acord marc, el primer bloc.

6- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs,
president
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de juny
del 2019, relativa a l’acord d’associació amb
la Unió Europea.

El segon bloc, els protocols estat associat.

Fou registrada amb el número 521 i s’ha publicat en
el Butlletí número 41/2019 de l’11 de juny.

Dit d’una altra manera, les negociacions de les
disposicions incloses en l’acord marc es
desenvolupen en un format multilateral amb
Andorra, Mònaco i San Marino d’una banda, i la
Unió Europea per altra banda. Ja que com he dit
aquesta part de l’acord d’associació és idèntic pels
tres estats implicats.

I el darrer bloc, els annexos per cada estat associat.
Concretament, i vostè segurament també ho sap,
l’acord marc és la part comuna de les quatre parts
negociadores i per tant, en cap cas ha d’estar
considerada com una qüestió purament bilateral
entre Andorra i la Unió Europea.

Exposa la pregunta el Sr. Pere López.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sra. síndica.

Per tant, les aportacions i les propostes de les quatre
parts involucrades en la negociació queden recollides
en un únic document objecte de negociació. Ara bé,
cal destacar que els tres estats mantenen la seva
pròpia política negociadora i de gestió dels tempos.

En les declaracions del cap de Govern, efectuades
des de Montenegro el dia 30 de maig d’aquest any, el
Sr. Espot al·ludia a què el Govern, i cito: “estem
concentrats en aquest acord marc i, per tant, (...) tot
just tenim una proposta que s’ha d’analitzar, que s’ha
de treballar (...)”, i després d’una pausa deia al final

Tot i així, és cert també que existeix el compromís
d’informació i coordinació en la mesura del possible
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En definitiva, Sr. López i crec que és el més
important, el convido a vostè i al grup parlamentari
que presideix així com al Sr. Pintat i al grup
parlamentari que encapçala a participar en les
properes converses que posarem a l’agenda per tirar
endavant precisament aquest pacte d’Estat sobre
l’acord d’associació amb la Unió Europea. Un pacte
que en definitiva ens ha de permetre treballar plegats
amb confiança, amb respecte i amb benefici
d’Andorra. La nostra voluntat és clarament establir
un diàleg que permeti identificar els millors
procediments perquè la delegació negociadora
andorrana pugui disposar d’un mandat de negociació
sorgit no només del treball d’anàlisi efectuat pel
propi Govern, sinó també del treball que es faci en el
marc d’aquest pacte d’Estat.

Dit això, com en tota negociació internacional, cal
garantir la confidencialitat dels arguments de
negociació i de les posicions defensades amb
l’objectiu de defensar el millor possible els nostres
interessos en el marc de la negociació. I amb més raó
si es té en compte que estem parlant d’un document,
l’acord marc on es contenen les posicions
expressades i defensades per altres parts
negociadores que no són Andorra.
Tanmateix, amb la voluntat d’avançar en aquesta
qüestió i de ser el més transparents possibles amb els
membres d’aquesta Cambra, així com per poder
treballar plegats en un pacte d’Estat per aconseguir
el millor acord d’associació per al nostre país, hem
sol·licitat ja conèixer la difusió que les altres
delegacions negociadores fan de les versions
successives del text consolidat d’aquest acord marc i
de les altres parts òbviament que també conformen
l’acord d’associació.

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

En aquest sentit, pel que fa la Unió Europea ens han
comunicat que el text no es distribueix fora del
servei europeu d’acció exterior, i ni tan sols els
representants dels estats membres disposen del text.

Gràcies Sra. síndica.
Començaré pel final de la intervenció del Sr. Espot.
Només per recordar-li breument que nosaltres
encara som membres del pacte d’Estat amb la Unió
Europea. Per tant, no hi hem sortit pas, si vostè en
vol fer un de nou o vol fer una ampliació de
l’existent, però no és pas a nosaltres que ens ha de
demanar potser d’afegir-nos a una qüestió amb la
que hem sigut presents des del primer moment, i en
el que si no està més actiu o no treballa, no és pas
per responsabilitat nostra.

En canvi, de manera regular es fan lectures
comentades del contingut del text, però sense suport
documental en paper o electrònic.
Aquesta també és la posició adoptada per San
Marino, on el text únicament es troba a disposició de
la delegació negociadora.
I finalment, pel que fa Mònaco en fan difusió
únicament els ministres del govern i els membres de
la delegació negociadora, però en algun cas també és
cert que han organitzat lectures comentades on s’ha
distribuït el text imprès durant la sessió
corresponent, tot i que els documents es recuperen
en finalitzar aquesta sessió.

En tot cas fa mesos i vostè ho recordarà
perfectament que al llarg de la campanya electoral
va ser una qüestió que es va debatre de manera
intensa, que es parla d’aquest compromís de
signatura d’aquest acord marc de la negociació amb
la Unió Europea. Un document al qual vostè fins i
tot hi va fer referència al debat econòmic que va
organitzar la CEA amb motiu de la campanya
electoral.

Pel que fa Andorra, el text es troba a hores d’ara a
disposició només de la delegació negociadora i dels
ministres. No obstant això, conforme es vagi
avançant en les converses per acordar la missió,
l’estructura i l’organització del pacte d’Estat sobre
l’acord d’associació amb la Unió Europea, no veig
inconvenient en què els consellers integrants del
pacte d’Estat també puguin disposar del text. Amb el
benentès que tenint en compte que el contingut del
text inclou les posicions també expressades per
Mònaco i San Marino, caldrà consultar-los abans
aquesta qüestió i obtenir el seu acord previ.

Acord que tampoc no sabem si havia de ser el mes
de juny, que s’havia dit com una primera data, el mes
de juliol, ara es parla del mes de setembre. I tampoc
tenim gens clar quin és el contingut d’aquest acord,
tot i que ara vostè ens ha explicat una mica quin és
el contingut d’aquest acord.
Nosaltres i en la línia del que vostè apuntava ara del
pacte d’Estat, que ja vam fer part la passada
legislatura, en aquesta legislatura hi farem part si els
documents estan damunt de la taula. I evidentment
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si una qüestió com aquesta, es té la voluntat de
posar-la a disposició del conjunt dels consellers que
participin d’aquesta negociació. Fins i tot vull
recordar el conseller Carles Naudi, que avui dia fa
part de la majoria, que denunciava que aquest
document s’havia de llegir amb una pantalla i que
com era possible que no en tinguéssim una còpia en
paper. I suposo que el Sr. Carles Naudi no ha canviat
de parer ara que és a la majoria del que defensava de
manera enèrgica en la passada legislatura. Per tant,
confiem que el Govern ens passi aquesta
documentació, que ens la faci arribar i si la vol
estructurar en el si del pacte d’Estat, per la nostra
part no hi ha cap problema, això sí, no volem estar
en un pacte d’Estat inactiu, no volem estar en un
pacte d’Estat sense documentació i fer simplement la
foto i no poder treballar els documents.

Sessió ordinària del dia 20 de juny del 2019

voluntat del Servei Europeu d’Acció Exterior de la
Comissió Europea de poder signar no l’acord marc
sinó un “non paper” o un “rapport intermediaire”,
que en certa forma doncs expressés les posicions
negociadores acordades fins a la data i aquells
aspectes concrets pel que fa a les llibertats que no
hem negociat, que cada país considerava doncs com
a consolidats o que volia mantenir en la futura
negociació.
Era
un
text
molt
breu,
d’aproximadament dues pàgines, que no té res a
veure evidentment amb el text de l’acord
d’associació ni de l’acord marc, que és molt més
ampli.
Efectivament doncs com li deia, i acabo Sra. síndica,
com li deia, la Comissió Europea tenia aquesta
voluntat inicialment, però també és cert que s’ha
constatat en les darreres setmanes que aquest
document no està prou madur, perquè és un
document conjunt amb Mònaco i San Marino. No
està prou madur, nosaltres hem tingut un procés
electoral, per tant doncs hem hagut de frenar el
procés de negociació com a conseqüència d’aquest
procés electoral i de la constitució del nou govern, i
per tant doncs aquesta intenció inicial que hi havia
per part de les institucions europees ha quedat
desdibuixada, i en tot cas a hores d’ara no es planteja
la signatura d’aquest document. Crec que convenia
precisar-ho també perquè vostès no es pensin que
s’està fent cap tipus d’actuació al marge del pacte
d’Estat, i encara menys de forma amagada a la
ciutadania com vostè alguna vegada ha denunciat
com he dit incorrectament.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. López.
Sr. Espot, té molt poc temps, hauria de ser breu.
El Sr. Xavier Espot:
D’acord, seré breu Sra. síndica.
Efectivament Sr. López, vostès encara són membres
del pacte d’Estat que es va pactar durant la passada
legislatura, però també és cert doncs que la qüestió
de la consulta i de la remesa de la documentació
concreta que conforma aquest acord d’associació, en
tot cas des del meu punt de vista potser no va quedar
adequadament resolta, com bé demostra que fins a la
data no s’ha plantejat la possibilitat d’entregar-los
còpia de l’acord marc o de les restants parts de
l’acord d’associació. Per tant, no sé si ha de ser sota
la forma d’un nou pacte d’Estat o de la reformulació
d’aspectes concrets de l’actual pacte d’Estat, on
evidentment seria molt convenient que també
s’incorporessin els consellers de Terceravia, haurem
d’abordar aquesta qüestió, i com li he dit jo i penso
que en aquest sentit des del seu punt de vista suposo
que és una bona notícia, si tenim l’acord de Mònaco
i San Marino, no hi ha d’haver cap inconvenient
perquè els consellers integrants d’aquest pacte
d’Estat puguin tenir accés a la documentació
concreta, cosa que fins ara això no ha estat possible.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Espot.
Entrem en el torn de repreguntes.
No n’hi ha cap...
D’acord.
Sr. Pintat.
El Sr. Josep Pintat:
Sí, només per referir-me al cap de Govern en el tema
del pacte d’Estat.
A mi m’agradaria saber de quin pacte d’Estat
parlem? Si estem parlant del pacte d’Estat que hi
havia a l’anterior legislatura? Vostès ja saben que en
aquell moment no vam entrar perquè vam demanar
uns estudis d’impacte i avui dia tampoc no hi són. En
el seu moment també vam proposar la figura de
l’observador actiu, que també va quedar descartada.
El dia del debat d’investidura li vam suggerir
diferents elements, entre ells per començar a fer el

I pel que fa a la segona qüestió que vostè ha aixecat,
efectivament doncs hi havia una intenció i em
reitero en el que vaig dir durant la campanya
electoral, i per tant doncs, vostè avui podrà
comprovar que no hi havia cap voluntat d’amagar
res, com vostè jo crec que va dir incorrectament
durant la campanya. Efectivament hi havia una
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punt de tota la situació de l’acord d’associació. És el
que vam comentar aquí al debat d’investidura. I a
partir d’aquí es podria establir un diàleg. Veig cara
aquí en una sessió de control al Govern, una sessió
de preguntes, plantegen un pacte d’Estat més
alegrement, que no sabem si és el quin ja existia, que
a més el Sr. López moltes vegades ha manifestat, i
també em va demanar en el seu dia, doncs que se’n
penedia de fer aquestes manifestacions del fet que hi
havia documentació que havia estat amagada o
oculta o esbiaixada, jo vaig titllar-lo en campanya
electoral de què això era una manca de lleialtat
institucional, i per tant no ho va reconèixer i vaig
escoltar les seves explicacions. Per tant, voldria saber
de quin pacte estem parlant? Si el pacte d’Estat
només ha de ser dins d’aquest marc d’aquesta sessió
de control de preguntes o es pot crear una taula per
poder-ne parlar?

Però en qualsevol cas, en la seva pregunta, l’acord
marc el que inclou entre altres temes, i de fet ja
s’han fet algunes lectures comentades on vostè ho ha
pogut observar, el que inclou és el preàmbul de
l’acord, els principis i els valors, les disposicions
institucionals o marc institucional, les disposicions
generals de les quatre llibertats o les qüestions de
cooperació en vàries matèries, i com he dit abans, és
la part comuna a les quatre parts que negocien
l’acord d’associació, Andorra, Mònaco i San Marino
d’una banda, i la Unió Europea, d’altra banda.

I després també seria interessant quan parlem
d’aquest acord marc, realment de saber del què
parlem. Per tant seria interessant fer tot el punt
d’aquesta qüestió.

7- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Joaquim Miró
Castillo, conseller general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 11 de juny del 2019, relativa a l’evolució
del Fons de Reserva de Jubilació durant
l’exercici 2018.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Espot.
Pregunta número 7.

Moltes gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Pintat.
Sr. Espot.

Fou registrada amb el número 531 i s’ha publicat en
el Butlletí número 41/2019 de l’11 de juny.

El Sr. Xavier Espot:

Exposa la pregunta el Sr. Joaquim Miró.

Gràcies Sra. síndica.

El Sr. Joaquim Miró:

Sr. Pintat, li diré molt clarament, intentarem
articular un nou pacte d’Estat o una reformulació del
pacte d’Estat actual en el qual vostè es pugui sentir
suficientment còmode com per formar-ne part.

Gràcies.
Després de l’anàlisi de la memòria anyal del Fons de
Reserva de Jubilació (FRJ) de la Caixa Andorrana de
Seguretat Social (CASS) es desprèn malauradament
que el resultat final a 31 de desembre del 2018
reflecteix unes pèrdues considerables que sumen
gairebé 55 milions d’euros.

I en aquest sentit, si per vostè la premissa bàsica és
que existeixin aquests estudis d’impacte per formar
part d’aquest pacte d’Estat, òbviament portarem a
terme aquests estudis d’impacte. No només per
aquest motiu sinó perquè a més a més hi ha un
compromís en el pacte de Govern de coalició, de
precisament portar a terme aquests estudis d’impacte
del que pot comportar l’acord d’associació.

És cert que l’economia i els mercats a nivell europeu
i mundial no han estat favorables durant el dit
exercici però es fa difícil entendre que els diners de
la nostra jubilació estiguin tant supeditats a
productes financers que comporten un risc inherent
a les fluctuacions del mateix.

I a la seva segona pregunta, ho he explicat una mica
abans, però si vol li detallo una mica més. L’acord
marc és una de les tres parts de l’acord d’associació.
Hi ha l’acord marc, hi ha els protocols d’Estat
associat o protocols país, que és on per exemple es
recull les disposicions específiques d’Andorra en
matèria de lliure circulació de mercaderies, i després
hi ha els annexos de cada estat associat que és ja el
llistat de les normes del cabal de la Unió Europea
que regulen els àmbits coberts per l’acord.

És per això que des del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata voldríem sense ànim ni de
fiscalitzar ni de censurar els resultats, entendre com
s’ha efectuat la selecció dels gestors externs, sobretot
els estrangers i intentar comprendre els resultats de
l’exercici passat.
És per això que la pregunta és:
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diversificació, a la vegada que procura aconseguir, -i
això és important-, a mig i llarg termini, una
rendibilitat real positiva, és a dir superior a la inflació
andorrana”.

I a més, si considera adient que s’inverteixi en
productes amb aquesta gran volatilitat i que, per
tant, poden comportar pèrdues d’aquesta
importància?

Estem assolint aquest objectiu?
Doncs per saber-ho, no hem de fer el que vostè fa de
mirar el resultat a curt termini, sinó de mirar com
diu la pròpia llei, el mig i el llarg termini.

Gràcies.

En els darrers deu anys, la rendibilitat anual mitjana
ha estat del 2,54% mentre que la inflació s’ha situat
en el 0,78%, complint així la llei i assolint-se un
diferencial positiu mitjà de l’1,75%.

La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Miró.
Respon pel Govern, Sr. Eric Jover.

Finalment, pel que fa referència a la volatilitat, cal
dir que la llei fixa en el seu article 27, que el fons de
reserva ha de tenir com a mínim un 50% del seu
patrimoni invertit en instruments del mercat
monetari o de la renda fixa, i un màxim del 35%
invertit en la renda variable.

El Sr. Eric Jover:
Sí, gràcies Sra. síndica.
Sr. Miró, abans de contestar a la seva pregunta, em
permetrà que li digui que estricte o sense, la seva
demanda s’escapa del control de l’acció política del
Govern ja que el Fons de Reserva de Jubilació de la
CASS és independent de Govern, tenint un alt grau
d’autonomia segons el que preveu la seva pròpia llei
de creació, la 6/2015.

A data de 31 de desembre de l’any passat, el fons
tenia 64,5% de la seva inversió en instruments del
mercat monetari i de renda fixa, i el 29,5% en renda
variable, complint així escrupolosament la llei.
En coherència amb aquesta política d’inversió, la
volatilitat del fons és moderada, situant-se enguany
en el 3,7%. Evidentment més elevada que el de la
renda fixa en euros, que se situa al voltant de l’1%, i
molt per sota de la renda variable, que en el cas de
l’euro zona s’ha situat en el 13,9%.

De totes maneres i a fi de tenir elements de resposta,
el Fons de Reserva de Jubilació m’ha facilitat la
documentació corresponent i que ara mateix li
trametré.
Doncs entrant en el detall de la seva demanda, li
confirmo que el Fons de Reserva de Jubilació va
tenir una rendibilitat negativa a l’exercici 2018, de
51,7 milions d’euros, no els 55 milions que vostè
assenyala en la seva pregunta.

Així doncs i per resumir, tot i el resultat negatiu
assolit en l’exercici 2018, la política d’inversions del
fons de reserva està complint amb el seu mandat
legal, tot tenint rendibilitats superiors a la inflació en
el mig i llarg termini.

Aquest resultat que representa una rendibilitat del
fons negativa del -4% és degut al mal comportament
durant aquest període tant de la renda variable com
de la renda fixa.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

A títol d’exemple, al 2018, la rendibilitat de la
majoria dels actius de renda fixa en euros ha estat
negativa per la majoria de països, i la borsa a l’euro
zona ha patit una caiguda del 14,3%.

Gràcies Sr. Jover.
Per la rèplica, Sr. Miró.
El Sr. Joaquim Miró:

Vostè en la seva demanda, pregunta si es considera
adient que s’inverteixi en productes amb aquesta
gran volatilitat, que poden comportar riscos de
pèrdues.

Gràcies.
I gràcies per la seva resposta Sr. Jover.
A veure, potser diferim d’alguna xifra, però jo el que
tinc a la memòria que se m’ha fet arribar és les
pèrdues procedents de comptes gestionats de 41
milions i pèrdues procedents de comptes
administrats de 13, el que suma un total de 54
milions. Aquí no posem a part els serveis
professionals independents, que també són un cost
important per això.

Sr. conseller, potser el que és important és reprendre
la Llei 6/2015 aprovada per aquest Consell i que
marca clarament tant quin ha de ser l’objectiu del
fons com la seva política d’inversió.
Així a l’article 26 de la Llei 6/2015 diu en el seu
apartat primer, defineix que: “L’estratègia d’inversió
del fons es regeix pels principis de responsabilitat,
transparència, liquiditat, seguretat, eficiència i
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Evidentment la nostra pregunta o més aviat jo diria
un neguit. Ja li he dit en un principi que nosaltres no
estem aquí per censurar aquests fons d’inversió i
sobretot a les gestores que ho han fet. Però sí que és
veritat que el que posem en dubte una mica són els
criteris d’aquesta inversió o d’aquestes inversions,
especialment en els productes de risc, i de gran
volatilitat.

carteres de gestió, que aquí sí que creiem que això
pot provocar un conflicte d’interès.

Miri si arriben a ser volàtils, però això no ho dic jo
perquè aquí és la memòria que m’han entregat al
Consell. És que en aquest any que vostè diu que
s’han perdut 51, i que nosaltres diem que se n’han
perdut 54, -és igual no vindrà de tres-, la mateixa
memòria, en la seva pàgina 33, diu que en els tres
primers mesos d’aquest any s’han recuperat quasi bé
la totalitat de les pèrdues del 2018.

Hauria de ser breu perquè li queda poc temps.

Gràcies.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Miró.
Per la dúplica, Sr. Jover.

El Sr. Eric Jover:
Sí, gràcies Sra. síndica.
Seré breu.
Com ha vist, jo no havia parlat, evidentment sóc
coneixedor de les dades del primer trimestre, que hi
ha un guany de 4,74%, i aquesta rendibilitat doncs
ha permès recuperar totes les pèrdues que s’havien
generat durant l’exercici 2018. Però com que
considero justament que no hem de tenir una visió
en el curt termini, no he volgut fer esment d’aquest
guany que hem tingut perquè és una volatilitat
normal, i el que hem de tenir és la consciència o la
consideració sobre el mig i llarg termini.

Clar, és volàtil que això, és una mica difícil ja
d’entendre. Bé, haurem d’esperar a final d’any,
evidentment els exercicis s’han d’esperar com
acaben, però com estan últimament els mercats, no
ens farà preveure massa alegries. I sobretot si aquí
afegim el que fa temps ens va dient el Sr.
Rascagneres, que s’haurà d’apujar novament el
percentatge de la cotització dels fons de vellesa per
poder assumir els pagaments de les jubilacions, i al
mateix temps es perd aquesta quantitat de 50 o 55
milions d’euros, es fa una mica difícil d’empassar.

Sé que em queda poc temps, tan sols comentar-li que
un dels elements i n’estic segur que el seu consell
l’agrairan tant els professionals del Fons de Reserva
de Jubilació com les vuit entitats gestores que són
professionals del tema, i que podran reflexionar al
voltant, i són ells que agafen la decisió de com han
de reconduir aquestes inversions.

Me’ls he mirat i realment n’hi ha molts. Hi ha 650
productes financers, 650, són molts, que té la CASS
en cartera. Potser també hauríem de reduir el
nombre de gestors, que actualment són de vuit, però
hem d’intentar unificar els criteris.

Hi ha més de 800 línies d’inversió diferents, també
amb l’objectiu de diversificar els riscos i sabent doncs
la importància que té aquest fons de reserva de
jubilació.

Els productes variats com vostè bé ha dit, renda fixa,
renda variable i sobretot hi ha molts fons sobirans
que potser donen una mica més de garantia.
Però segons es desprèn, i amb això torno a la seva
memòria, en els criteris d’inversió per assignar els
actius als gestors externs, que són els que gestionen
la quasi totalitat del fons d’inversió de la CASS, al
nostre parer no són adequats per una cartera de
valors d’un fons d’inversió o de jubilació.

Però el que crec que és important és que el nostre
perfil de risc és comparable o fins i tot més baix que
alguns altres fons de reserva de jubilació, i tan sols hi
donaré dos exemples.
Mentre nosaltres tenim una limitació del 30% en
renda variable, si mirem el “Fonds de Réserve pour
les Retraites”, aquest límit està al 44%. O si mirem
un fons noruec, “Government Pension Fund
Global”, està al 66%.

Miri, el criteri emprat en el 65% dels casos per
aquesta assignació, -65%-, és el resultat de la
rendibilitat dels fons que es compren entre 1 i 3 anys.
Com a consell, perquè no estem aquí ja li he dit, ni
per censurar ni per res, el nostre model d’assignació
podria ser una mica més conservador i intentar ferho sobre un model de 10 anys en els fons o les
carteres a adquirir.

És a dir, quan es va desenvolupar la llei, entenc que
el legislador ja tenia la voluntat d’una certa
prudència i de què el pes de la renda variable dins
d’aquest mix d’inversió fos moderat.
Gràcies Sra. síndica.

Repeteixo, sense posar en qüestió a cap de les
gestores escollides, el que sí que hauríem d’intentar
és limitar aquests riscos i sobretot en aquelles
gestores que inverteixen en els seus propis fons o

La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Jover.
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Si no hi ha cap més intervenció, permeti’m que els hi
agraeixi la cura que han tingut en l’ús del temps, i
s’aixeca la sessió.

El Sr. Joaquim Miró:

(Són les 17.37h)

No, no, evidentment només voldria... que sí que té
raó amb les dades que ens acaba de donar ara el Sr.
Jover, i cal felicitar-se doncs si hem arribat a
recuperar aquests diners. Però jo l’únic que voldria
remarcar és aquesta part de volatilitat que no
creiem, -i nosaltres que en aquesta zona del Consell
arribarem aviat cap a la jubilació-, que sigui una
manera d’invertir els nostres diners cara el futur.
Evidentment si podem participar o volem donar
algun consell, i gràcies per agafar els nostres consells,
però sí que si es pogués limitar, i la veritat sigui dita,
amb uns fons una mica més llargs i amb menys risc,
potser tots nosaltres ens sentiríem una mica més
tranquils.
Gràcies.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Miró.
Sr. Jover, pel temps de repregunta.
El Sr. Eric Jover:
Sí, moltes gràcies Sra. síndica.
Bé, de fet podria ser una política que podríem
estudiar o podríem encomanar al Fons de Reserva de
Jubilació de disminuir el risc en les inversions, de
disminuir segurament aquest pes de renda variable.
Però llavors el que estaríem fent segurament és
incomplir el que marca la pròpia llei de què hem
d’assolir una rendibilitat superior a la inflació.
De fet, si analitzem el què ha estat passant durant
aquests anys, i haguéssim tan sols fet una inversió en
renda fixa, no haguéssim mai estat per sobre de la
inflació, o haguéssim hagut d’anar amb una renda
fixa d’una qualitat que de fet els riscos serien similars
als de la renda variable.
Així doncs, el que hem d’encomanar jo crec a la
comissió gestora d’aquest fons, és de trobar aquest
punt de compromís que jo crec que el legislador ja va
buscar. Tenir una rendibilitat que ens permeti estar
per sobre de la inflació, és a dir, que no hi hagi una
depreciació d’aquests diners, si tenim en
consideració el poder adquisitiu de la gent, però que
al mateix temps doncs limitin en la mesura del
possible aquest risc de volatilitat.
Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Moltes gràcies Sr. Jover.
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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 per la M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset,
consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata,
per escrit de data 19 de juny del 2019, relativa a la
trobada entre el ministre de Foment Espanyol, Sr.
José Luís Ábalos i el Sr. cap de Govern durant les
Trobades Empresarials del Pirineu en què es va
tractar la qüestió de l’aeroport d’Andorra la Seu,
(Reg. Núm. 573).
2- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 19 de juny del 2019, relativa a l’acord signat i
portat davant notari per a la formació d’un
executiu de coalició, (Reg. Núm. 574).
3- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Carles Naudi d’ArenyPlandolit Balsells, president del Grup Parlamentari
Ciutadans Compromesos, per escrit de data 19 de
juny del 2019, relativa a les recents proves
realitzades a la rotonda d’Anyós, consistents en
l’ampliació d’un segon carril a la rotonda així com
en tota la carretera fins als Dos Valires, (Reg.
Núm. 575).
4- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28
de maig del 2019, relativa al control de la disposició
del pressupost que obliga a aplicar l’IPC en els
salaris dels treballadors inferiors a 24.000 euros
anuals, (Reg. Núm. 487).
5- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 4 de juny del 2019, relativa a les
mesures previstes pel Govern per a executar la
Sentència del Tribunal Constitucional del 14 de
maig del 2019, CAUSA 2019-1-L, (Reg. Núm.
506).
6- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5
de juny del 2019, relativa a l’acord d’associació amb
la Unió Europea, (Reg. Núm. 521).
7- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo, conseller general
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 11 de juny del 2019, relativa a l’evolució del
Fons de Reserva de Jubilació durant l’exercici
2018, (Reg. Núm. 531).
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