Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 2/2019 - 35 pàgines
Sessió extraordinària del dia 23 de gener del 2019

El dia 23 de gener del 2019, dimecres, es reuneix a la
Casa de la Vall, (nou hemicicle), el M. I. Consell
General, en sessió extraordinària 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. 8/2019, que és el següent:

M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells
M. I. Sra. Meritxell Palmitjavila Naudí
M. I. Sr. Josep Pintat Forné
M. I. Sr. Justo Ruiz González
S’ha excusat l’absència dels M. I. Srs. Carles Jordana
Madero, Víctor Naudi Zamora, Judith Pallarés
Cortés i Patrícia Riberaygua Marme.

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta
oral, (segons llistat annex).

També hi és present el M. I. Sr. Antoni Martí Petit,
Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs. Jordi
Cinca Mateos, Ministre de Finances; Xavier Espot
Zamora, Ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior;
Gilbert Saboya Sunyé, ministre d’Economia,
Competitivitat i Innovació; Francesc Camp Torres,
Ministre de Turisme i Comerç; Jordi Torres Falcó,
Ministre d’Ordenament Territorial; Sílvia Calvó
Armengol, Ministra de Medi Ambient, Agricultura i
Sostenibilitat; Olga Gelabert Fàbrega, Ministra de
Cultura, Joventut i Esports; Carles Àlvarez Marfany,
ministre de Salut i Eva Descarrega García, ministra
de Funció Pública i Reforma Administrativa.

Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels
M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Mònica Bonell
Tuset, Síndic General i Subsíndica General,
respectivament, s'ha procedit a comprovar la
presència dels membres, que ha quedat registrada
d'acord amb la relació següent:
M. I. Sr. Miquel Aleix Areny
M. I. Sr. Gerard Alís Eroles
M. I. Sr. Marc Ballestà Alias
M. I. Sr. Josep Anton Bardina Pau
M. I. Sr. Ladislau Baró Solà
M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset
M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot
M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny
M. I. Sr. Ferran Costa Marimon
M. I. Sr. Carles Enseñat Reig
M. I. Sr. Antoni Fillet Adellach
M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez
M. I. Sra. Sofia Garrallà Tomàs
M. I. Sra. Rosa Gili Casals
M. I. Sr. Pere López Agràs
M. I. Sr. Josep Majoral Obiols
M. I. Sra. Maria Martisella González
M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora
M. I. Sr. Antoni Missé Montserrat
M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa
Besolí, secretari general del Consell General.
(La M. I. Sra. Maria Martisella González, secretària
de la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 9.45h)
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Quins han estat el motius de l’avaria? Si aquesta
avaria ha implicat l’activació del contracte de
manteniment amb l’empresa SPAI a la qual es va
adjudicar els treballs de manteniment de hardware i
software de tot el maquinari gestionat pel DSI?

El Sr. síndic general.
Bon dia a tothom.
Bé, abans d’iniciar amb l’ordre del dia previst, us
recordo que segons disposa l’article 130 del
Reglament del Consell General, el temps total per
substanciar una pregunta incloent-hi 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 un conseller general ho
sol·licita, el síndic general li concedirà la paraula per
un minut, per tal que formuli una repregunta
estrictament sobre la mateixa matèria, i el membre
del Govern disposarà per la resposta del mateix
temps.

Si hi han hagut tràmits que no s’han pogut realitzar
normalment?
I quines han estat les conseqüències i efectes més
rellevants per als ciutadans de no haver pogut
realitzar determinats tràmits?
Gràcies Sr síndic.
El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.
Per part del Govern, té la paraula la ministra, Sra.
Eva Descarrega.

Passem doncs al punt únic d’aquest ordre del dia.
Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta
oral.
Us informo que s’han presentat quatre preguntes
amb caràcter urgent admeses a tràmit per la
Sindicatura i que figuren en primer lloc del llistat.

La Sra. Eva Descarrega:
Gràcies Sr. síndic.
Senyores i senyors consellers com ja vaig manifestar
en aquesta Cambra la setmana passada el sistema
informàtic que gestiona els tràmits administratius del
Govern d’Andorra va estar inoperatiu durant els dies
14, 15, i 16 de gener causant certs inconvenients en
la realització dels processos informàtics dels tràmits
administratius del Govern ubicats en aquest servidor.

Procedim amb la primera pregunta.

1- Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López
Agràs,
conseller
general
del
Grup
Parlamentari Mixt, per escrit de data 17 de
gener del 2019, relativa a l’avaria del sistema
informàtic del Govern.

Considerant aquesta incidència, el conseller Pere
López demana al Govern diferents qüestions:
Quins han estat els motius de l’avaria ?

Fou registrada amb el número 78 s’ha publicat en el
Butlletí número 12/2019 del 21 de gener.

Bé, durant la matinada del diumenge 13 de gener,
després de l’aturada i reinici setmanal programat
d’aquest servidor i de l’aplicació de gestió de la
replicació de dades que s’estava executant, es va
produir una fallada informàtica totalment
inexplicable que va malmetre l’estructura d’integritat
del contingut dels diferents tipus de fitxers que
constitueixen les aplicacions de gestió dels tràmits
administratius del Govern. Aquesta incidència va
provocar una aturada del sistema i la impossibilitat
de reiniciar-se de forma correcta.

Exposa la pregunta el Sr. Pere López.
Teniu la paraula.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sr. síndic.
Segons hem pogut llegir en diferents mitjans de
comunicació el sistema informàtic de Govern va
estar avariat durant almenys tres dies.

No ha estat en cap cas un atac informàtic i no hi ha
hagut pèrdua de dades, ni les dades han estat
afectades.

Tot i que les incidències, sembla, van començar
dilluns al matí i encara que posteriorment a l’entrada
de la pregunta sembla que el divendres a la tarda ja
va començar a haver-hi algunes incidències, el
Govern no va informar de les mateixes fins a la
matinada del dimarts.

Tampoc es tracta d’un problema d’obsolescència del
maquinari doncs l’Administració compta avui amb
màquines d’alta tecnologia i aquestes es renoven
cada 5 anys que és el termini habitual d’amortització
d’aquestes màquines.

També segons les mateixes informacions els tràmits
administratius, les gestions duaneres o tràmits
d’immigració, entre molts d’altres, no ses van poder
efectuar al llarg d’aquests dies.

Actualment hi ha màquines IBM Power 7 comprades
el 2013 i el mes de novembre es van rebre noves

Es demana a Govern:
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màquines IBM Power 9 per anar reemplaçant
aquestes.

web tributari, tot i que es podia accedir al mateix
mitjançant el certificat digital.

Pel que fa a aquesta incidència, el Govern disposa de
2 màquines d’alta disponibilitat, un és el servidor
Carlemany i el segon és Meritxell però al produir-se
un error en el primer el mateix es va replicar a l’altra
màquina.

La Duana andorrana va estar treballant normalment,
destacant que no va afectar l’enregistrament de les
declaracions als punts fronterers i s’ha pogut fer la
recepció de mercaderies normalment. L’única
incidència destacable ha estat la relativa al
procediment simplificat d’exportació de mercaderies,
en què els operadors autoritzats no han pogut fer els
tràmits normalment utilitzant aquest procediment
simplificat, en aquest cas l’única possibilitat era
utilitzar un sistema alternatiu com el règim general
d’exportació, que ha funcionat normalment.

És per això que la solució ha passat per la restauració
de les dades en un nou servidor amb una còpia
anterior, tenint en compte que les dades es graven
diàriament, i per garantir al mateix temps la
connectivitat amb altres màquines. Aquest procés ha
estat llarg degut al gran volum de dades del servidor
afectat.

Pel que fa a les conseqüències i efectes més
rellevants pels ciutadans, doncs com hem dit, tant a
la planta baixa de Govern com del Prat del Rull
durant els tres dies de la incidència es va treballar
amb l’objectiu de donar una resposta al ciutadà de
manera que l’aturada del sistema no li provoqués
desplaçaments suplementaris.

Demanava també el conseller López, si l’avaria havia
implicat l’activació del contracte de manteniment de
l’empresa SPAI.
En aquest sentit, informo en aquesta Cambra que el
contracte de manteniment amb SPAI va finalitzar el
31 de desembre del 2018, però encara que hagués
estat vigent aquesta incidència no hauria requerit
l’activació de dit contracte per no afectar a cap part
del maquinari ni al sistema operatiu del servidor.

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

Per resoldre la incidència hi van participar tècnics
del DSI acompanyats de tècnics de l’empresa
Greenhouse que és l’empresa amb qui tenim un
contracte per l’eina Mimix de replicació de dades.

La Sra. Eva Descarrega:
Vaig acabant Sr. síndic, sinó donaré resposta en les
següents informacions.

La següent pregunta era si hi han hagut tràmits que
no s’han pogut realitzar normalment?

Bé, únicament dir que el dijous es va restablir el
sistema i sí que vull agrair tot el personal dels
diferents serveis administratius la seva tasca tenint
en compte que també es va decidir a Govern ampliar
aquest horari de tràmits. I per tant jo crec que en
general podem concloure que no hi va haver
afectacions greus en relació als tràmits dels
ciutadans.

Bé, aquesta incidència va afectar el funcionament
normal de les gestions administratives del Govern i
en particular als punts d’atenció als ciutadans situats
a la planta baixa de l’Edifici Administratiu del Prat
de la Creu, a la planta baixa de l’Edifici del Prat del
Rull, el Servei d’Immigració, Servei de Duana així
com als tràmits online oferts per la pagina web de etràmits.

Gràcies Sr. síndic.

Durant els dies de la incidència el personal de
Tràmits i d’Immigració sí que ha pogut rebre la
documentació dels ciutadans per realitzar els
diferents tràmits i únicament ha deixat de banda el
tancament del tràmit amb el pagament corresponent
i l’expedició d’alguns documents com el permís de
conduir, la carta groga o el passaport.

El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.
Sr. conseller.
El Sr. Pere López:
Sí, gràcies Sr. síndic.

Alhora s’han vist afectades les extranets
professionals de concessionaris de vehicles, els
certificats d’habitabilitat o l’exportació de residus. En
aquests casos es va procedir a fer els tràmits
manualment.

Bé, com dèiem en l’anunciat de la pregunta, el
dilluns en principi, tot i que insisteixo que algunes
informacions no sé si són correctes o no, parlen de
què al divendres ja va començar a haver-hi alguns
problemes informàtics, es va produir aquesta avaria
bastant generalitzada al conjunt de l’Administració, i
de la qual el Govern, -després ja li faré una
repregunta en aquest sentit-, doncs no va comunicar

No han estat afectades per contra, cap de les
gestions tributàries del departament de tributs i
fronteres a l’excepció de l’accés per MIL al portal
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El Sr. síndic general:

res als ciutadans fins ben entrada la matinada de
dimarts.

Gràcies.

Arribat aquest punt ens hem de preguntar sobre
l’abast d’aquesta incidència perquè és veritat que és
una incidència molt greu afectant molts serveis, de
tots els serveis informàtics del Govern, més quan una
de les moltes promeses fetes pel Govern Demòcrata
des de l’inici de la seva primera legislatura era fer
una àmplia reforma informàtica a la que s’han
destinat... -potser també ens ho podran aclarir en els
diferents repreguntes- de l’ordre de 8, 9, 10 milions
d’euros en un programa de gestió integrada del qual
se sap poca cosa i encara la gran majoria dels tràmits,
sobretot amb els ciutadans, es continuïn fent amb el
vell sistema, si em permet entre cometes, del
“AS400” un sistema que ja era vell l’any 2009 i en el
qual es van incloure importants partides d’inversió
amb els pressupostos que aquest Consell General no
va aprovar l’any 2010 i 2011, i vostès no han estat
capaços de fer l’emigració cap aquest sistema
informàtic de manera més moderna.

Sra. ministra. Li demanaria brevetat, si us plau.
La Sra. Eva Descarrega:
Sí, gràcies Sr. síndic.
A veure, diferents qüestions.
Jo crec que vostè sap molt bé Sr. López que l’ús de
les tecnologies doncs implica un cert risc. Ja vaig dir
l’altre dia que això no és desitjable per ningú, però
les fatalitats també existeixen en aquesta vida. El
Govern, el DCI en concret, doncs va treballar dia i
nit des de la matinada de diumenge per solucionar
aquest problema. És cert que no es va comunicar fins
el dimarts perquè vam pensar que el dilluns ja es
podria restaurar el sistema informàtic, no va ser així,
i per tant el dimarts vam procedir a fer aquesta
comunicació.
Vostè ha parlat de la reforma de l’Administració de
la inversió que ha fet aquest Govern, doncs bé,
sàpiga vostè que l’AS400 ja no existeix. Jo he
esmentat molt clarament que avui disposem d’unes
màquines que són IBM Power 7 i estem a punt de
canviar-les per IBM Power 9 i aquest és un sistema
operatiu propi d’IBM amb un alt grau de seguretat i
per tant, la tecnologia està totalment actualitzada al
Govern d’Andorra amb la inversió que s’ha realitzat.

Com si fos un signe d’aquest final d’etapa accidentat
als molts problemes que té aquest país doncs, arriba
també aquesta aturada informàtica, sembla molt
complicat d’entendre pel que vostè diu Sra. ministra,
que no hi hagi una redundància de dades, o una
còpia de dades per molt que hi hagi un incident amb
els sistemes, però segurament després ens ho podrà
explicar de manera més detallada que, com és
normal i habitual, garanteixin davant un possible
accident que la continuïtat de dades continuï sentho.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Vostè ha fet un relat de les incidències que va haverhi, a nosaltres ens sembla que va haver-hi algunes
incidències més de les que vostè diu, per exemple a
Immigració o a Duana entre d’altres, i que a més els
treballs de manteniment van requerir l’actuació des
d’IBM França o fins i tot de la participació d’altres
empreses més enllà de les que Govern té
contractades.

Moltes gràcies.
Per les repreguntes, Sr. conseller.
El Sr. Pere López:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Per començar amb alguna de les repreguntes que
tinc li volia preguntar, Sra. ministra, si vostè creu
que és normal que les dades del Govern no tinguin
un sistema de redundància o no tinguin un sistema
de còpia. És evident que una avaria es pot produir, el
que no és gens normal, no succeeix ni en les petites
empreses, és que no hi hagi una duplicitat de dades,
una duplicitat de serveis perquè els tràmits es puguin
efectuar de manera normal.

També li demanaré, i aprofito ara per comentar-li, si
el sistema està estabilitzat? Perquè com deia abans,
és un sistema vell, és un sistema que aquest Govern
s’havia compromès a migrar cap a un programa de
gestió integrada, cap a un RP com es coneix
tècnicament, que no ha fet i que és un sistema que
comença a donar alguns problemes com veiem amb
el que va succeir la setmana passada. I, per tant, vull
que ens expliqui també quin és l’estat de migració
cap el sistema aquest promès o si hi ha la intenció o
la necessitat, com s’havia promès al principi de la
legislatura, d’abandonar l’actual sistema de l’AS400.

Per tant, jo he deduït de la seva resposta que no hi
ha un sistema de redundància i que evidentment
davant d’una avaria que es pugui produir pugui
garantir
la
continuïtat dels
tràmits de
l’Administració.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
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perfectament... Aquestes cintes estan perfectament
custodiades, vostè ho sap molt bé i és per això
justament que hem pogut restaurar el nou servidor
amb la còpia que teníem del dia abans.

Gràcies.
Sra. ministra.

Gràcies Sr. síndic.

La Sra. Eva Descarrega:
Sí, gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

He detallat en la meva primera intervenció que el
Govern sí que disposa de dues màquines, una és el
Servidor Carlemany i l’altre és el Servidor anomenat
Meritxell.

Gràcies.
Sr. conseller.
El Sr. Pere López:

El que he comentat també és que això ens permet
tenir aquest sistema de redundància i les gravacions
es fan diàriament i les cintes estan degudament
custodiades, per això hem pogut fer una còpia en el
nou servidor. El que va passar és que l’error es va
replicar a la segona màquina, per tant, el que hem
hagut de fer és restaurar tot el sistema en el nou
servidor.

Sí, gràcies Sr. síndic.
Jo crec que segurament el terme és l’adequat però,
com deia abans, el sistema informàtic és vell. Vostès
s’havien compromès a migrar cap a un sistema de
gestió integrada de tipus IRP.
Jo voldria demanar quants milions ha invertit el
Govern en aquest sistema? Agafant les xifres
pressupostàries però que no són les xifres liquidades
perquè no en disposem, podríem parlar de l’ordre de
8 o 9 milions d’euros d’imports que s’haurà
pressupostat? Segurament el ministre de Finances té
la informació molt més adequada.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. conseller.

Voldria saber quants diners ha invertit al llarg
d’aquestes dues legislatures amb el RP que el Govern
està mirant d’implantar al Servei informàtic o al
conjunt de les actuacions del Govern?

El Sr. Pere López:
Sí, gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

No sé si hem escoltat bé que ha parlat de cintes,
potser? Vull que ens qualifiqui aquest concepte
perquè ens ha sonat una mica anacrònic de parlar de
cintes amunt i avall, quan hi ha altres sistemes
d’emmagatzematge o de duplicat de dades, no
bastant més moderns sinó que ja fa anys que el terme
cintes s’ha deixat d’emprar.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Ens allunyem del motiu de la pregunta. No sé si la
Sra. ministra disposa d’aquesta dada, o no...

Per tant, de moment faig aquesta repregunta perquè
crec que és prou important i després ja en faré una
altra.

La Sra. Eva Descarrega:
La ministra de la funció pública no disposa d’aquesta
dada.

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

El Sr. síndic general:

Sra. ministra

Gràcies.
Sr. conseller...

La Sra. Eva Descarrega:

Sr. Jordi Cinca.

Sr. Pere López, permetrà que la meva exactitud en
tant que politòloga i no enginyera informàtica, doncs
no li pugui donar més detalls en relació a les cintes
custodiades. Jo el que li puc dir és la informació que
m’ha donat el director del DCI i per tant, és el
sistema que té actualment el Govern d’Andorra i
que està funcionant amb normalitat i que està

El Sr. Jordi Cinca:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Si li sembla Sr. López no disposo d’aquesta
informació aquí i menys de vuit anys, amb un
històric de vuit anys i agregat. Però, no tinc cap
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cal reformar, que cal fer importants inversions, cal
emigrar cap a un sistema d’RP, no vull citar la marca
amb la que vostès estan treballant però ho deien
vostès mateixos. Suposo que com una crítica
habitual a anteriors governs, vostès han acabat els
vuit anys i aquell mateix sistema que es descrivia a la
memòria del Sr. ministre com a anacrònic, ara ja no
és anacrònic, ara ja és de la prehistòria i veiem les
problemàtiques que està oferint que ningú té
garantia de què no es tornin a produir quan sento
parlar de cintes i d’altres qüestions que s’esmenten
en la seva resposta.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. conseller.

Jo volia demanar si hi ha hagut algun ciutadà que
s’ha sentit perjudicat de manera important, si ha fet
algun tipus de reclamació o ha demanat algun tipus
de perjudici per no poder realitzar algun dels tràmits
al llarg d’aquests dies?

El Sr. Pere López:
Les xifres liquidades no les tenim però les xifres
pressupostades sí que les tenim i podem estar parlant
d’una xifra molt important de l’ordre de 8 o 9
milions d’euros d’una migració informàtica que no
acaba d’arribar. Com que això sí que afecta al
sistema informàtic una mica anacrònic de què
disposa el Govern li demano: en quin estat de
migració estan els tràmits i les gestions des del
sistema IBM cap aquest sistema d’RP.

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

Gràcies Sr. síndic.

La Sra. Eva Descarrega:

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

Bé com he dit, el Govern no té coneixement de cap
incidència greu, de cap ciutadà en relació a cap
document o altres que hagi pogut ocórrer durant
aquests dies.

Sra. ministra.
La Sra. Eva Descarrega:

També en aquest sentit, doncs, el Govern va voler
fer un gest i va provar el dimecres aquesta mesura de
gratuïtat pels tràmits inferiors a 50 euros i va ampliar
l’horari de tràmits, tant dijous com divendres, una
hora més per poder satisfer les demandes dels
ciutadans.

Gràcies Sr. síndic.
Bé Sr. López, jo no li puc respondre en aquest
moment aquesta pregunta.
El que també no em sembla bé és que vostè qüestioni
aquesta reforma de l’Administració. Sap vostè molt
bé, i a més ho ha dit abans, pocs tràmits es poden fer
online. Més del 60% dels tràmits es poden fer avui
online i la prova és que constatem nosaltres que avui
hi ha molta menys afluència de ciutadans al Servei
de Tràmits.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. conseller, no hi ha més preguntes...

Gràcies Sr. síndic.

Sr. Jordi Gallardo.

El Sr. síndic general:

El Sr. Jordi Gallardo:

Gràcies.

Sí, gràcies Sr. síndic.

Sr. conseller.

Justament sobre aquesta última informació que
comentava la Sra. ministra sobre les alternatives o
compensacions que oferia el Govern per les molèsties
ocasionades als administrats. Em sembla molt bé
l’ampliació d’horaris, segurament és una mesura.

El Sr. Pere López:
Sra. ministra, si vostè llegeix els projectes de
pressupost del 2012 i 2013 que vostè no estava al
Govern però forma part de la mateixa majoria, veurà
que es parla d’un sistema informàtic anacrònic que
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El dubte el tinc quant a la gratuïtat de les taxes o a la
gratuïtat dels tràmits, perquè cada taxa en alguns
casos o alguns tràmits són per pagar o per abonar
taxes, cada taxa està fixada segons una llei, i la llei
marca exactament en quins casos es poden fer les
exempcions, i la Llei de les finances públiques no
permet fer exempcions més enllà de les que estableix
la pròpia llei. Quan el Govern anuncia el dimecres
que tots els tràmits fins a 50 euros, suposo que alguns
d’ells van lligats a taxes són gratuïts, la meva
pregunta és si s’ha verificat que realment, segons les
lleis de cada una de les taxes que s’hagin pogut fer
aquella setmana, permeten fer aquesta exempció.
Repeteixo, la Llei de les finances públiques
determina clarament que no es poden fer
exempcions més enllà del que fixen les pròpies lleis.

Pregunta que es formula al Govern relativa a les
compensacions de les guàrdies forenses.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Des de quina data els forenses cobren la
compensació de les seves guàrdies a raó de 120 euros
per dia laboral i de 200 euros per dia si es tracta d’un
dissabte, un diumenge o un festiu del calendari?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.
Pel Govern, té la paraula la Sra. Ministra, Eva
Descarrega.
La Sra. Eva Descarrega:

La Sra. Eva Descarrega:

Els metges forenses perceben les seves guàrdies a raó
de 120 euros per dia laboral i de 200 euros per dia si
es tracta d’un dissabte, un diumenge o un festiu del
calendari des del mes de setembre pagades en la
nòmina del mes d’octubre, d’acord amb la
modificació del Reglament de sistemes de
compensació del 26 de setembre del 2018.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Bé, en aquest sentit precisar únicament que aquesta
mesura de gratuïtat únicament s’ha aplicat a les
tarifes del Govern i no a les taxes.

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Sr. conseller.

El Sr. síndic general:

El Sr. Ferran Costa:

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

Alguna altra repregunta...

Gràcies Sra. Descarrega per aquesta informació.

Si no hi ha més repreguntes passaríem a la segona de
les preguntes presentades.

De fet el motiu de la pregunta era perquè hi havia
certs dubtes entre parts de l’Administració, si
realment era així o no, amb la qual cosa estic ben
satisfet que vostè pugui confirmar rotundament que
aquests pagaments es van activar a partir del mes de
setembre a posteriori de la data que entrés en
reglament, com òbviament marca tot el sentit comú.

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

Moltes gràcies.

2- Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa
Marimon, conseller general del Grup
Parlamentari Liberal, per escrit de data 22 de
gener del 2019, relativa a les compensacions
de les guàrdies forenses.

Dit això, però també li he de dir que aquest canvi en
el reglament podria semblar del tot arbitrari, fins a
cert punt. Cal recordar que anteriorment la
disponibilitat, i tal com esperava i tan com es
compensava, eren amb uns paràmetres molt diferents
i en aquest moment, amb l’activació d’aquest nou
reglament s’incorre amb un greuge comparatiu
important sobre el factor de disponibilitat d’altres
membres del funcionariat.

Fou registrada amb el número 102 i s’ha publicat en
el Butlletí número 13/2019, del 22 de gener.
Exposa la pregunta el Sr. Ferran Costa.
Teniu la paraula.
El Sr. Ferran Costa:

Ho diem això, perquè entenem que cada tasca per
molt específica que sigui de qualsevol membre que
treballa a l’Administració general, doncs, s’ha de

Gràcies Sr. síndic.
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Per tant, vam considerar que hi havia d’haver una
modificació en aquest sentit. D’altra banda, aquesta
també és la compensació també diferenciada entre
dies laborables i dies festius que hi ha en altres països
i, per tant, ens va semblar que era un bon criteri
diferenciar aquestes guàrdies, perquè efectivament,
probablement tenen altres components en relació a
les tasques que desenvolupen, i a vegades, fins i tot,
cert risc en relació als llocs on poden acudir aquests
forenses quan hi ha determinades defuncions al país,
doncs, que era necessari reveure aquesta guàrdia
forense de manera específica.

Però el simple fet de la disponibilitat, que és estar
disponible sense treballar per si pot sorgir alguna
urgència i estiguin de guàrdia, que s’alteri aquesta
disponibilitat i que hi hagi un greuge tan important,
tan important, entre uns treballadors de
l’Administració pública i uns altres, em sembla que,
a priori, no és de rebut. Estem parlant que per la
disponibilitat
de
qualsevol
membre
de
l’Administració general per estar de guàrdia i
disponible si hi ha qualsevol urgència és de 121,87
euros, i amb el nou règim de compensacions vostè el
que fa és, per aquestes persones en concret, els
incrementa -atenció- un 550% per arribar gairebé als
1.000 euros si haurien d’estar disponibles tota una
setmana. Aquests 120 euros diaris, entenent que no
hi ha cap festiu en aquests dies laborables, més els
200 euros per cadascun dels dos dies del cap de
setmana.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Per les repreguntes, Sr. conseller.
El Sr. Ferran Costa:
Gràcies Sr. síndic.

La qual cosa sembla que el greuge comparatiu és més
que evident. És una constatació en tota regla, passar
dels 121,87 setmanal d’uns treballadors per estar
disponibles, no vol dir que estiguin treballant, si no
hi ha cap urgència no estaran treballant, i els més de
1.000 euros que estarien cobrant i percebran
aquestes persones també per no estar treballant, sinó
simplement per estar disponibles.

No em convenç Sra. Descarrega amb el seu
argumentari, li he de dir honestament, perquè
entendria aquesta especificitat que es veiés
compensada, justament, amb el que seria l’esquema
salarial que li correspon en aquesta posició, i potser
caldria fer un canvi en aquest sentit. Però no pas en
el component de la compensació per disponibilitat.
La disponibilitat de qualsevol és la mateixa i, per
tant, el fet d’estar disponible per si sorgeix una
guàrdia, vostè el que fa amb aquesta nova
compensació, amb aquest règim de compensacions,
estableix un greuge comparatiu molt gran, molt gran,
grandíssim, de més del 550% entre diferents
membres de l’Administració. Amb la qual cosa,
nosaltres no entenem quins són aquests criteris
evidents, quins paràmetres poden arribar a justificar,
justament, aquesta diferència tan gran, aquest greuge
comparatiu tan elevat pel simple fet d’estar
disponible per a guàrdies.

Ja li dic, un increment d’un 550%. Penso que aquest
seguit de decisions, sincerament, no acaben de
contribuir massa a assossegar els ànims dintre del
departament que vostè encapçala i també de tots els
treballadors públics.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sra. ministra.

Si m’ho pogués respondre.

La Sra. Eva Descarrega:

Gràcies Sr. síndic.

Sí, gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

En relació a aquesta qüestió, el que també voldria
informar al conseller Costa, doncs, és que es van
realitzar una sèrie de trobades conjuntes del
Ministeri de Justícia i Interior, les persones
concernides per aquest Servei de medicina legal i
forense i la funció pública, tenint en compte no
únicament l’especificitat d’aquesta feina, sinó també
la càrrega de treball. I hem de tenir en compte que
aquesta via de medecina legal i forense dona servei
no únicament a l’Administració general, sinó també
a l’Administració de Justícia.

Gràcies.
Sra. ministra...
Sr. Xavier Espot.
El Sr. Xavier Espot:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Miri, Sr. conseller, jo crec que quan nosaltres vam
revisar el sistema de compensació de les guàrdies
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forenses i, per tant, els dos metges forenses adscrits al
l’Àrea de medicina legal i forense del meu ministeri,
no vam voler en cap cas introduir un greuge
comparatiu, sinó justament introduir criteris
d’equitat en la compensació d’aquestes guàrdies.
Perquè el que era una evidència és que tractar
aquests dos metges forenses amb els mateixos
paràmetres remuneradors que la resta del personal
de l’Administració general, quant a les guàrdies,
quant a les compensacions tant de les guàrdies
efectives com de les disponibilitats, generava una
evident iniquitat. Bàsicament per dos motius, d’una
banda perquè tant les guàrdies efectives com les
disponibilitats són molt més intenses, per dir-ho
d’alguna manera, que amb la resta del personal de
l’Administració. És a dir, per dir-li d’alguna manera
gairebé aquesta disponibilitat és inoperativa perquè
al final, doncs, malgrat aquesta disponibilitat sempre
s’acaben produint guàrdies efectives. I de fet vam fer
una tasca comparativa del nombre d’actuacions de
guàrdia que tenien els metges forenses en relació
amb altres persones de l’Administració general que
també tenen compensacions per aquestes
característiques, i ens vam adonar, doncs, que hi
havia un salt exponencial, bàsicament perquè estan
constantment de guàrdia, perquè només són dos, per
tant, doncs, més de la meitat de l’any estan de
guàrdia i, a més a més, quan estan de guàrdia gairebé
no cal ni estar disponible perquè cada dia han
d’intervenir i han de fer múltiples actuacions de
guàrdia. Això per un costat.

menys. Per tant, doncs globalment i anant més enllà
del que és estrictament Administració general, ens
va semblar que aquest nou sistema de compensació
era un sistema molt més just globalment considerat.

D’altra banda, calia tenir en compte també o calia
introduir un element de comparació important i és
que tenint en compte que són metges forenses, que
per tant són professionals de la medicina, calia
comparar el seu sistema de remuneració de les
guàrdies amb aquell que es feia per exemple en el cas
dels metges que estan de guàrdia al SAAS. I per tant
aquí també vam constatar...

Entenc que no Sr. Costa perquè nosaltres la base
salarial i els altres conceptes retributius que no fan
referència a la compensació de les guàrdies ens
semblen doncs que estan perfectament ajustats a la
classificació que en el seu moment es va fer del lloc
de treball, sense perjudici doncs que en un futur
potser es pugui valorar de revisar-ho. De fet estem
en una tasca on la ministra de Funció Pública està
fent una tasca importantíssima de revisió dels llocs
de treball per actualitzar-los als nous paràmetres, i és
evident que en els darrers anys la complexitat i la
intensitat de càrrega de feina dels metges forenses ha
anat en augment.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. conseller.
El Sr. Ferran Costa:
Gràcies Sr. síndic.
Doncs arrel de totes aquestes explicacions Sr. Espot
o Sra. Descarrega, tant és aquí qui vulgui formular la
resposta, no entén vostè que potser és plenament
entenedor que es pugui interpretar aquesta nova
compensació com una modificació encoberta del
salari d’aquests metges forenses?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Per part del Govern, té la paraula el ministre, Sr.
Xavier Espot.
El Sr. Xavier Espot:
Gràcies Sr. síndic.

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

Nosaltres quan vam fer aquesta tasca de revisió del
sistema de compensacions, ens vam fixar
exclusivament en la càrrega de feina i en la
complexitat de la feina que suposaven les guàrdies
efectives que es produïen, més enllà de la feina
ordinària que duen a terme els metges forenses i és el
que nosaltres doncs es va aconsellar fer aquesta
revisió de les tarifes en aquest sentit, sense ànim de
causar cap mena de greuge comparatiu, simplement
d’intentar resoldre una situació d’injustícia que es

Acabo de seguida.
...vam constatar que hi havia una diferència molt
important que també generava elements d’iniquitat.
Tot i així, fins i tot amb aquest increment del sistema
de compensació que hem introduït, estan menys ben
tractats que els metges adscrits al SAAS que a banda
de les guàrdies després també facturen per acte
mèdic, i en el cas dels metges forenses no és així.
Amb independència de les actuacions de guàrdia
dels actes mèdics que produeixen, no cobren més o
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El Sr. Xavier Espot:

produïa en els metges forense i que crec que hem
revertit en aquesta modificació.

Sí, gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Sr. Costa, sense ànim de voler allargar més aquesta
pregunta, però sí que m’agradaria precisar que a
diferència del que diu vostè, des del meu punt de
vista i entenc que també ho comparteix el Ministeri
de la Funció Pública, la disponibilitat no és un
concepte eteri o uniforme. És a dir que la
disponibilitat també va molt lligada a les
conseqüències d’aquesta disponibilitat. No és el
mateix retribuir una disponibilitat a un treballador
públic que se’l requereix dos o tres vegades l’any per
portar a terme una actuació efectiva de guàrdia, que
la disponibilitat d’un treballador públic que
constantment és requerit malgrat estar disponible
per dur a terme actuacions de guàrdia. Per tant, des
d’aquest punt de vista jo crec que això també mereix
un tractament diferenciat i és una mica la premissa
bàsica sota la qual vam revisar aquest sistema de
compensacions.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna repregunta, Sr. conseller...
El Sr. Ferran Costa:
Gràcies Sr. síndic.
També gràcies Sr. Espot per les seves explicacions,
però ja li dic, és el seu criteri però no em convens
perquè penso que aquí s’estan barrejant conceptes,
estan barrejant el que és la retribució per la tasca per
efectuar una guàrdia en concret, que això, com el
que diem, marca el sentit comú que es paga segons
les qualificacions professionals i l’especificitat de
cada lloc de treball. I per altra banda, el fet de
simplement estar disponible, com ho poden estar
diferents membres de l’Administració en altres
departaments.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Jo dit això que difereixo del criteri, però obeeix la
seva explicació, i també vist que s’esgota la
legislatura i no hi ha altres mecanismes en aquest cas
per poder accedir a la informació, li demanaria a la
Sra. Descarrega si tindria cap inconvenient a poderme fer arribar la informació respecte als cobraments
d’aquestes disponibilitats de guàrdies que vostè ha
mencionat, perquè quedi palès de manera evident i
documental de què ha estat així. Aquesta seria la
pregunta final per la Sra. Descarrega.

Gràcies.
Si no hi ha més repreguntes, passaríem a la tercera
pregunta.

3- Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Majoral
Obiols,
conseller
general
del
Grup
Parlamentari Mixt, per escrit de data 22 de
gener del 2019, relativa als treballs que es
duen a terme a l’obra coneguda com “el vial
de Sant Julià de Lòria”.

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

Fou registrada amb el número 103 i s’ha publicat en
el Butlletí número 13/2019 del 2 de gener.

Sra. ministra.

Exposa la pregunta, el Sr. Josep Majoral.

La Sra. Eva Descarrega:

Teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.
Doncs sense cap problema farem arribar al conseller
Costa aquestes dades des de què es va implementar
aquest nou canvi en el règim de compensacions.

El Sr. Josep Majoral:
Gràcies Sr. síndic.
Vistos els treballs que s’estan duent a terme a la zona
coneguda com “càmping Huguet” per a realitzar el
vial de Sant Julià de Lòria.

Gràcies.
El Sr. síndic general:

Es pregunta:

Gràcies.

Pot Govern explicar, entre altres, l’import total
adjudicat així com l’import total certificat a data
d’avui?

Segur que el Sr. Espot vol afegir alguna cosa...

Gràcies Sr. síndic.
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El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Moltes gràcies.

Moltes gràcies.

Per part del Govern, té la paraula el ministre, Sr.
Jordi Torres.

Sr. conseller.
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El Sr. Josep Majoral:

El Sr. Jordi Torres:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. ministre pels seus aclariments.

Doncs Sr. Majoral, a l’entorn de la zona coneguda
com a Càmping Huguet, actualment es troben en
curs l’execució de les tres obres, les quals formen
part de la desviació de la fase 1 de Sant Julià de
Lòria.

M’ha parlat de tres trams, però no puc passar per alt,
i ho recordarà amb mi segurament. En el moment en
què es va fer la presentació de dit projecte al pont de
Fontaneda, en el qual hi érem presents, ja va sorgir
allà de manera informal m’atreveixo a dir en aquell
moment.

Aquestes obres són, com vostè sap, les millores
hidràuliques del riu Gran Valira a l’enllaç amb la
carretera de Fontaneda, la remodelació i la
construcció del nou pont a l’alçada del carrer Isidre
Valls, la qual està destinada principalment a realitzar
un pont que connectarà la desviació amb l’avinguda
Francesc Cairat, prop del carrer Isidre Valls.

Em consta també que ha estat realitzat de manera
potser una mica més formal pel popi Comú de Sant
Julià de Lòria, tres petits annexos m’atreveixo a dir,
però no deixen de ser grans en quant sota el meu
criteri, la importància i la rellevància d’aquests. I els
menciono.

I per tercer, la desviació de Sant Julià de Lòria amb
el tram E2 i el pont de la connexió amb la CG1, la
qual cosa està constituïda pel vial de desviació
pròpiament dit entre les dos obres esmentades.

El primer seria una petita rotonda o encreuament a
la zona del carrer Isidre Valls, que permetria donar
accés al centre de Sant Julià de Lòria.
La segona que em consta que també s’ha sol·licitat,
serien uns arrengaments al torrent del Solà que
desemboca la famosa rotonda del pont de
Fontaneda. Recordant aquest punt que ja hi va
haver en el seu moment un petit ensurt amb
inundacions i fins i tot em consta que el Comú de
Sant Julià conjuntament amb Govern van sortir
responsables dels danys causats.

Llavors per ser més concret, la pregunta que vostè
em formula, doncs les tres obres, l’enllaç sud
diguéssim de la rotonda de Fontaneda, el termini
d’execució és de 18 mesos, la data de finalització
prevista segons ens consta és l’agost del 2019, i
podríem dir que no hi hauria d’haver complicacions
perquè fos així. I l’import d’adjudicació va ser de
2.742.000 euros, i l’import certificat al desembre és
de 915.000 euros. El que és un 33% de l’obra que ha
estat pagada.

I el tercer punt seria un aparcament soterrat tot al
llarg del nou vial en el Càmping de l’Huguet.
Per tant la pregunta que li formulo Sr. ministre és:

Pel nou pont a l’alçada del carrer Isidre Valls, es va
adjudicar el 18 d’abril del 2018. La durada de les
obres és de 15 mesos i també està prevista que es
finalitzi a l’agost del 2019. Per aquesta obra el cost
adjudicat, és a dir l’import adjudicat és 1.821.000
euros, i l’import certificat a 31 de desembre era de
531.000 euros, el que representa pràcticament un
30% de l’obra pagada.

Si es contemplen aquests treballs que li acabo de
mencionar en el si d’aquest projecte? I si és així,
quins imports tindrien?
Gràcies Sr. ministre i gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.

I finalment, pel que fa a la desviació de Sant Julià, el
que és el tram al Càmping de l’Huguet, perdó, es va
adjudicar el 24 d’octubre amb un termini d’execució
de 14 mesos i la previsió que estigui finalitzat al
febrer del 2020, per un import de 2.787.000 euros. I
aquesta obra evidentment ha començat fa molt poc i
s’ha certificat d’aquesta obra a finals de desembre,
32.000 euros.

Sr. ministre.
El Sr. Jordi Torres:
Sí, gracies Sr. síndic.
Doncs bé, el projecte tal i com vostè va sol·licitar la
informació aquest estiu, no ha variat respecte a la
informació que se li va facilitar respecte als projectes.
És cert que hi han hagut converses, moltes converses
i moltes vegades amb el Comú de Sant Julià per
aquests temes que vostè comenta. El primer de tots,

Gràcies Sr. síndic.
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la petita rotonda a l’alçada del carrer Isidre Valls.
Aquesta no està contemplada en el projecte perquè
la idea d’aquest projecte és que sigui l’enllaç aquest i
generi una rotonda de grans dimensions perquè la
gent pugui fer la volta i no bloquegi els vehicles que
pugin evitar així un gir més a l’esquerra.

Voldria afegir alguna cosa el Govern...

Els arranjaments del torrent que vostè em comenta,
nosaltres el torrent aquest com bé sap, quan hi van
haver aquests incidents vam procedir a arreglar el
torrent i a adequar la zona perquè fos segura.

Tant el ministre Gilbert Saboya com també el
ministre Carles Àlvarez n’hem parlat d’aquest
projecte a Govern. I també he tingut ocasió -i en feia
referència el ministre Torres- n’hem parlat també
sovint amb el cònsol de Sant Julià parlo, Sr. Majoral,
de l’aspecte de poder fer un pàrquing soterrani. De
què estem parlant? Estem parlant d’un pàrquing
soterrani, perquè la gent es situï, que com a molt i és
important tindria una capacitat al tomb de 120
places d’aparcament.

Sr. cap de Govern.
El Sr. cap de Govern:
Sí, gràcies.

I finalment el que em comenta de l’aparcament
soterrat, és cert que hem tingut moltes converses,
com bé li dic, però com vostè bé sap aquí hi ha un
conveni signat amb la família propietària dels
terrenys en el qual aquí es podria cobrir l’enllaç... la
desviació de Sant Julià podria estar coberta la part de
dalt. El fet d’estar cobert el vial seria imprudent i fins
i tot tenim informes que ens ho diuen -que si vol li
podria fer arribar sense cap problema- en el qual no
seria segur tenir un aparcament diguéssim a sota
d’un túnel, que és el que generaria això i hi haurien
problemes de seguretat, i per això no es duran a
terme aquests treballs que vostè menciona.

No és que no hi hagi una voluntat del Govern
perquè des de Sant Julià de Lòria puc entendre
perfectament que podria ser una oportunitat que si
no es fa ara no es farà mai, i per tant, una
oportunitat perduda -així ho diu la Sra. Montaner- i
és el que vostè fa. Però no és per una falta de
voluntat.
D’una part vostè sap que ho deia el ministre, això ha
fet part d’un conveni que és un conveni molt
complex amb els propietaris de la parcel·la.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

L’altra cosa que he de mencionar, perquè no he
parlat amb el Sr. cònsol i perquè no hi hagi
malentesos, és que l’accés a aquest pàrquing tindria
de fer per unes qüestions de seguretat perquè és un
vial ràpid i per tant el que hi hauria per sota és que
s’hauria de fer una comunicació que afectaria Casa
Huguet i en tot cas a hores d’ara -i així ho vam
convenir amb el cònsol- tots aquests projectes
d’accessos a Casa Huguet és una qüestió privada que
no fa part del conveni, i d’aquí que es pogués
solucionar tot això el que ens veuríem... -i ho hem
parlat moltes vegades amb el ministre Torres perquè
la voluntat hi era però després hi ha una qüestió
d’eficàcia- és que pararia l’obra; a més a més, també
s’ha de pensar que l’obra està pensada amb un
sistema...

Moltes gràcies.
Sr. conseller.
El Sr. Josep Majoral:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Doncs, lamentar la no realització d’aquest
aparcament igual que la resta de treballs mencionats.
Al meu entendre els perills que vostè menciona -que
en sóc conscient de què si és així doncs s’ha de tenir
en compte- però em sorprèn perquè entenc que el
dia que tot allò s’urbanitzi els propis edificis tindran
aparcaments soterrats, entenc que hi ha d’haver
tècnicament solucions que facin que aquella zona
d’allà no sigui inundable, per tant lamento que això
no es pugui tirar endavant en aquests moments.
A la resta de punts, la rotonda i la resta -i aquí
apel·lo als dos ministres de Sant Julià- són conscients
de la problemàtica i de la sensibilitat que hi ha, per
tant, demanaria que es reconsiderés aquesta
possibilitat i d’altra banda, per part meva.

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Sí, estic acabant.

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.
El Sr. cap de Govern:
...sortint molt més barata.

El Sr. síndic general:

És evident, que si ara ho féssim, una, allargaríem el
que és l’origen del desdoblament de Sant Julià de
Lòria però no tindríem a hores d’ara cap garantia que

Moltes gràcies.
No sé si el Govern voldria afegir alguna cosa...

12

Sessió extraordinària del dia 23 de gener del 2019

Núm. 2/2019

s’hi pogués accedir perquè el conveni famós a hores
d’ara no està en curs.

Diari Oficial del Consell General

i de la seva circulació, però sobretot amb el que s’han
de quedar els ciutadans de Sant Julià és que es fa de
tal manera que fent una gran rotonda i que
vertaderament només hi hagi un sentit de baixada
pel que és el vial, i un sentit de pujada pel que avui
en dia pugen tots els cotxes el que fa sobretot des
d’un punt de vista comercial i per la Parròquia de
Sant Julià és no aïllar-lo, i això és amb el que el
Govern ha sigut molt sensible perquè som conscients
que Sant Julià de Lòria també hi ha una
problemàtica d’un vial ràpid que pogués aïllar Sant
Julià de Lòria seria vertaderament molt més
important que tota la problemàtica que vostè fa.

Per tant, seria una bona idea que s’hauria d’haver
plantejat segurament a l’origen però des d’un punt
de vista d’un conveni global amb el qual dins
d’aquella unitat d’actuació tots aquells accessos
haguessin estat previstos.
Moltes gràcies Sr. cònsol...
(Se sent riure)
El Sr. síndic general:
Moltes gràcies Sr. cap de Govern.

En la segona part, el ministre té raó perquè aquesta
és la filosofia justament de què els cotxes baixin...

Sr. conseller.
El Sr. Josep Majoral:

El Sr. síndic general:

Sí, gràcies Sr. síndic.

Heu d’anar acabant, si us plau.

Només per acabar Sr. cap de Govern, puc compartir
en part els arguments que m’ha donat, altres no. Per
exemple, em parla de vial ràpid, el vial ràpid al cap i
a la fi passarà per dintre d’un nucli urbà, tot el
primer tram des de la rotonda de Pont de Molines
fins el nou tram, per tant de ràpid veurem el que en
té, però amb el que sí que em quedo és que el
Govern, per les raons que sigui, en tot cas Sant Julià
no tindrà aparcament soterrat, no tindrà rotonda
d’accés al centre de Sant Julià de Lòria, i al cap i a la
fi, aquell lauredià que visqui al centre del poble i
arribi un dia de cua en aquest nou tram, al cap i a la
fi quan estarà a Sant Julià pot arribar a tardar encara
tres quarts d’hora per arribar a casa seva, i això és
amb el que em quedo.

El Sr. cap de Govern:
Sí, Sr. síndic.
Però, la famosa rotonda que els ciutadans deien de
Sant Julià, que tampoc es quedin amb això. No està
previst a hores d’ara pel que li acabo d’explicar
perquè és una gran rotonda de baixada i de pujada,
al tomb d’aquesta infraestructura...
Estic acabant!
Però això no treu... això no treu, i així li vaig parlar
el cònsol de Sant Julià acompanyat pel ministre, que
aquesta rotonda en un futur -i ho saben els ministres
també que m’ho van dir- es podrà fer. Per tant, una
cosa no treu l’altra i no és que no hi hagi hagut
voluntat del Govern d’Andorra. Vostè ha de ser,
penso, amb mi, ha de ser objectiu i és que si tot això
s’hagués previst abans segurament s’hauria pogut
realitzar aquest pàrquing, però a hores d’ara també és
parar l’obra durant molt temps, una obra executada i
que a més a més amb el seu moment ningú la va
criticar, tot el contrari, tothom la va donar com a
urgent.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. cap de Govern.
El Sr. cap de Govern:
Sí, això és amb el que es queda vostè i ho puc
entendre, però jo penso que amb el que s’han de
quedar els ciutadans de Sant Juià de Lòria és amb
una altra cosa. S’han de quedar amb que justament
vostè sap que amb el túnel de la Tàpia hi havia un
segon túnel i després hi havia el que s’ha estat
executant des del Ministeri d’Ordenament del
Territori, i va haver-hi molta polèmica al tomb
d’això a Sant Julià de Lòria de què Sant Julià de
Lòria quedés totalment incomunicat.

Gràcies.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Si no hi ha més repreguntes, passaríem a la quarta
pregunta presentada.

4- Pregunta urgent amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi
Gallardo Fernàndez, conseller general del
Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data

La mesura que ha agafat el Govern d’Andorra és una
mesura que dona viabilitat al que és un punt on hi
ha moltes cues des d’un punt de vista de la viabilitat
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21 de gener del 2019, relativa als problemes
d’abastiment de medicaments.

cancerígenes en el principi actiu i aquesta retirada ha
sigut a nivell mundial.

Fou registrada amb el número 106 i s’ha publicat en
el Butlletí número 13/2019, del 22 de gener.

Un motiu que ha provocat que fos molt generalitzat
ja que es tracta quasi d’un únic productor mundial
d’aquest principi actiu que subministra a tots els
fabricants.

Exposa la pregunta el Sr. Jordi Gallardo, teniu la
paraula.
El Sr. Jordi Gallardo:

I bé, finalment, aquesta disrupció també s’ha pogut
corregir perquè hi havia estocs d’altres marques i
això ha fet que no afectés àmpliament la població.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Vist que alguns distribuïdors tenen problemes per
abastir certs medicaments a les farmàcies,

El Sr. síndic general:

Vist que els retards han ocasionat problemes a
pacients que han vist alterat el compliment de les
pautes del tractament per la manca o retard en el
subministrament del medicament,

Moltes gràcies.

Atès l’exposat es demana: pot informar el Govern
quins medicaments han tingut problemes
d’abastiment recentment?

Gràcies Sr. síndic.

Sr. conseller, per la rèplica.
El Sr. Jordi Gallardo:
I gràcies Sr. ministre també per les explicacions.
L’absència de medicaments pot alterar, com és obvi,
el tractament dels pacients i aquesta situació a banda
de les molèsties que pot crear en alguns casos, fins i
tot, genera dificultats en l’aplicació de les pautes
prescrites.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Per part del Govern, té la paraula el ministre, Sr.
Carles Álvarez.

Si hi ha problemes internacionals o mundials de
subministrament, Andorra òbviament, no pot quedar
al marge.

El Sr. Carles Álvarez:
Gràcies Sr. síndic.

El que passa és que, a banda d’aquests medicaments
que vostè en feia ara esment, hi ha -almenys ens
consta a nosaltres- dificultats per altres medicaments
o per aplicar algunes pautes també relacionades amb
alguns medicaments, que espero que durant el torn
de repreguntes puguem aclarir.

Darrerament el Ministeri de Salut ha tingut
coneixement dels següents desproveïments, s’han
produït problemes de subministrament a nivell
mundial de diverses vacunes destacant problemes
existents en la vacuna del tètanus i de l’hepatitis B.
També hi ha hagut un desproveïment d’un conegut
medicament d’ús pediàtric, una suspensió oral, a
base del principi actiu ibuprofè. Aquest motiu de
desproveïment ha estat la detecció de què hi havia
un error en el prospecte i va obligar a la retirada
d’una considerable quantitat de lots el que va
desproveïr d’aquest medicament al mercat. però, en
general va ser una falsa alarma entre la població
perquè és un medicament molt conegut però que el
seu buit terapèutic es pot suplir fàcilment.

Aquesta situació genera estrés al propi pacient, en
alguns casos també es retarda la recuperació de la
seva pròpia salut, amb les repercussions que això pot
generar. I estem parlant de medicaments, no només
els que vostè deia, que van lligats, potser, a una
manca de subministrament internacional, però en
alguns casos, són medicaments que bé es pot trobar
un substitutiu i, per tant, la situació es pot pal·liar,
però en d’altres casos no. Medicaments que estan
molt vinculats a tractaments concrets, de malalties
cròniques o, fins i tot, de malalties tan complexes o
tractament tan complex com les malalties
oncològiques. I davant d’això, ens agradaria tenir
una resposta més compromesa i més detallada de
quines són les accions que pensa dur a terme el
ministeri per intentar solucionar aquest tall de
subministrament o manca de disponibilitat, en
alguns casos, per tractament que, insisteixo, són per
a persones que es troben en algunes situacions molt
complexes des del punt de vista de la salut.

També hi ha hagut un desproveïment en un
psicòtrop amb el principi actiu prolazam. Hi ha
aquest estoc que s’ha pogut resoldre amb l’equivalent
francès, amb l’equivalent disponible a França.
I finalment, un medicament... un desproveïment que
ha sigut molt mediàtic ha sigut el del valsartan, el
ministeri ha informat de la retirada d’aquest
medicament degut a la presència de substàncies
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medicaments negociada pels proveïdors andorrans o
pels subministradors andorrans, perquè això dificulta
molt l’esforç que comparteixo amb vostè, enfront
dels professionals d’aquest sector. Però si amb
aquests professionals d’aquest sector no hi ha una
quota negociada perquè puguin oferir aquests
medicaments als pacients o usuaris andorrans, per
molts esforços que puguin fer, doncs, no hi arribaran.

El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.
Sr. ministre.
El Sr. Carles Àlvarez:

Per tant, insisteixo, accepto i és normal que si hi ha
talls de subministrament de medicaments a nivell
internacional i són concrets, doncs, Andorra se’n
vegi afectada, la pregunta és si Andorra té negociada
una quota de subministrament, vist que Andorra
forma part, entenc, del mercat de la península
ibèrica i entenc que subministra des de la península
ibèrica cap Andorra, essencialment, i llavors, si hi ha
aquesta quota i si no hi és, per què no s’ha negociat?

Gràcies Sr. síndic.
Bé, el problema del subministrament de
medicaments és un problema, com hem dit, de
natura global, és un problema complex i és un
problema multifuncional. Els problemes en procés de
producció, com ja hem dit, ja sigui per falta de
proveïment de matèria prima fa que s’endarrereixin
les produccions, ja sigui també per retirada de
medicaments del mercat per errors o per temes o
cessions comercials, que en aquest cas, doncs,
sempre hi ha el control de l’Administració, i
problemes per la infraestimació de la demanda per
part del laboratori comercialitzador. Tot això genera,
és veritat, un cert neguit als usuaris.

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

Però bé, per això estan els professionals, els
professionals que agraeixo la seva actuació, tant
farmacèutics com metges, que fan que aquestes
disrupcions no afectin o afectin mínimament al
pacient, que és el que està succeint. Normalment no
detectem i no hem detectat casos greus en situacions
degudes a aquest desabastiment, i per tant, jo
agraeixo molt els nostres professionals sanitaris la
feina que estan fent, perquè aquests impactes, que ja
hem dit, que tenen una natura global, complexa i
multifactorial, no afectin als nostres usuaris i a la
nostra població.

El Sr. Carles Àlvarez:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, Andorra té un avantatge respecte els nostres
veïns en el sentit que aquí ens podem proveir de
medicaments francesos i medicaments espanyols i
medicaments internacionals, però cito aquests dels
nostres països veïns per la facilitat que hi ha, perquè
diàriament ens podem abastir d’aquests dos països, el
que fa que una disrupció o una manca d’un
medicament en un país veí, doncs, a vegades es pot
suplir amb l’altre i això ens dona un cert avantatge
en aquest aspecte. I a més a més, amb una mica més
de temps, inclús es pot acudir a mercats
internacionals.

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

Referent a la quota que vostè fa menció. Sí, és
evident hi ha països que tenen quotes, a França, a
Espanya, tots tenen quotes en certs productes que
poden ser importants o que siguin captats per un sol
proveïdor o que siguin desviats en certs països o en
certs circuits, puguin causar aquesta problemàtica.

Sr. conseller.
El Sr. Jordi Gallardo:
Gràcies Sr. síndic.
Insisteixo, jo crec que Andorra no pot estar al marge
i si hi ha dificultats de subministrament arreu del
món, és evident que Andorra, d’una manera o d’una
altra es veurà afectada.

Estem dins d’aquest circuit de quotes. És a dir, vostè
quan demana un medicament a un proveïdor
espanyol, si es detecta que hi ha un abús per part
d’Andorra, automàticament surten les senyals
d’alarma i llavors diuen, no, a vostè li’n toquen tants,
quan hi ha problemes d’abastiment o que es pugui
detectar en certs medicaments. Llavors què fa?
Doncs, estem inclosos dins de les mateixes xarxes de
la península ibèrica tant com amb Espanya com amb
França. Per tant, negociar això nosaltres de forma

El problema és quan en d’altres no hi ha problemes
de subministrament i en canvi aquí a Andorra ens
podem trobar que en medicaments genèrics, doncs,
que tenim talls de subministraments. I em sembla
que va molt relacionat, per això el ministre m’ho
explicarà, amb si existeix o no una quota de
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El Sr. Jordi Gallardo:

individual ja que estem proveïts per majoristes
forans, ja entrem dins d’aquest recompte de quota
pel que és la nostra població.

Vostè em deia que Andorra forma part, i és així, de
la xarxa de subministrament i jo li he comentat
també de la península ibèrica. El problema és que
quan s’ha de fer el subministrament, segurament, en
la prelació o en l’ordre de prioritat, Andorra no és el
primer mercat en el qual, doncs, els majoristes de la
península abasteixen. Amb la qual cosa, més aviat al
contrari, som de la llista l’últim punt d’abastiment, i
això també a més a més afegeix aquesta dificultat
que es puguin oferir medicaments, fins i tot genèrics,
que no tenen talls internacionals de producció.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. conseller.
El Sr. Jordi Gallardo:
Gràcies Sr. síndic.

La pregunta seria si Andorra s’ha plantejat o el
Govern en aquest cas s’ha plantejat mirar més enllà
de França i Espanya, perquè amb el cas francès crec
que és un problema també, o dificultat afegida de
diferència de preu, els medicaments francesos són
bastant més cars que els espanyols, però la pregunta
seria si el Govern s’ha plantejat anar més enllà i
negociar algun tipus de quota d’abastiment més enllà
de França i Espanya per aquests casos, justament.

Suposo que vostè, per exemple, n’és conscient que
pacients que han de dur a terme un tractament
d’una malaltia oncològica, si el tractament no se li
dona a l’hospital perquè no requereix de tractament
a l’hospital i han de proveir-se de medicaments en
una farmàcia, sovint tenen dificultats per accedir a
aquest medicament o el tractament que se li ha de
proveir.
N’és conscient vostè d’això Sr. ministre?

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Sr. ministre.

Sr. ministre.

El Sr. Carles Àlvarez:

El Sr. Carles Àlvarez:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Bé, a mi no em consta que hi hagi algú que no hagi
pogut rebre el seu tractament per manca de
subministrament. Per tant, potser hi ha algun cas,
realment el desconec o no se m’ha informat. De
totes formes segurament s’ha pogut solucionar o amb
un equivalent terapèutic o buscant subministrament
en algun altre lloc. Per exemple li cito el cas recent
de les vacunes de la grip que hi va haver dos
setmanes una mancança perquè no es va arribar,
perquè hi va haver una vacunació més àmplia de
l’esperada, de l’esperada en relació a l’any anterior. I
va haver-hi dos setmanes que hi havia trencament
d’estoc. A les farmàcies andorranes es va tirar dels
estocs que hi havia al país, i la disrupció sobre
l’afectació sobre la població va ser quasi mínima. Sí
que va ser mediàtica però la real va ser mínima.

Bé, això que em diu no, en principi no ens hem
plantejat això perquè no hem detectat una
problemàtica important amb això. Jo crec que els
mateixos farmacèutics i la mateixa farmàcia
hospitalària ho té resolt bastant bé.
Quant a la prioritat em diu, tenim la mateixa
prioritat que qualsevol part de l’Estat veí.
I bé, el tema preu sí que és veritat que a vegades
pensem que els medicaments espanyols són més
barats que els francesos. En fi, és una norma que a
vegades ens sorprèn. A vegades ens trobem
medicaments francesos més econòmics que els
espanyols.
Tenim aquest gran avantatge que podem acudir al
mercat internacional i de fet els nostres professionals
farmacèutics ho fan quan hi ha un desabastiment
important amb algun medicament, i per tant, jo crec
que amb el sistema del mercat lliure que hi ha en el
proveïment de medicaments, tot aquest des
abastiment aquí en aquest país es minimitza.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. conseller.

Gràcies Sr. síndic.
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CASS. Quan es detecta un proveïment important als
nostres països veïns, a la presentació dels nostres
països veïns, la CASS fa un esforç. Si aquest
medicament realment és prioritari o no, doncs
llavors l’inclou dins de la tarifa i el paga. Això ha
passat i quan es detecta un cas així, això es resolt
d’aquesta manera. Són casos puntuals evidentment.

Gràcies.
Sr. conseller.
El Sr. Jordi Gallardo:
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Estic una mica contrariat perquè vostè em deia que
tenim la possibilitat d’anar als mercats
internacionals. No ho fem o no ho fa el Govern o no
s’ho ha plantejat, però dona a entendre que es pot
accedir. Però en canvi la CASS només subvenciona
medicaments que provenen del mercat francès i
espanyol. Per tant, la possibilitat hi és, però el
Govern no se la planteja o per alguna raó no la vol
tirar endavant, però el que acaba succeint és que
quan hi ha talls de medicaments internacionals,
Andorra se’n veu afectada, quan hi ha l’abastiment
de medicaments dins del mercat espanyol doncs
Andorra és l’últim de la fila que rep aquests
medicaments perquè vostès no han negociat cap
quota en cap altre mercat. Llavors la pregunta, torno
a insistir és: té intenció el Govern de negociar alguna
quota de subministrament de medicaments més enllà
del mercat espanyol o francès per poder solucionar
aquesta manca de subministrament de medicaments?

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Bé, si no hi ha més repreguntes passaríem a la
següent pregunta presentada, la cinquena.

5- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs,
conseller general del Grup Parlamentari Mixt,
per escrit de data 11 de gener del 2019,
relativa a les dades sobre el cost de l’habitatge
de lloguer per a l’any 2018.
Fou registrada amb el número 52 i s’ha publicat en el
Butlletí número 8/2019 del 14 de gener.
Exposa la pregunta el Sr. Pere López.

Gràcies Sr. síndic.

Teniu la paraula.

El Sr. síndic general:

El Sr. Pere López:

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.
Vista que la situació del mercat de l’habitatge de
lloguer
continua
empitjorant,
amb
greus
conseqüències per a molts ciutadans que, o bé veuen
encarir-se la seva renda mensual, o bé no troben un
pis digne a un preu assequible.

Sr. ministre.
El Sr. Carles Àlvarez:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, miri, això de negociar una quota, no és viable
perquè la nostra quota és insignificant per molts
fabricants, i per tant, no té sentit. El que sí estem és
dins de les quotes dels nostres països veïns, i no hi ha
cap problema que estiguem menys tractats o posats
als últims de la fila. Tenim el mateix tracte que
qualsevol poble o qualsevol regió catalana o
qualsevol regió espanyola i en el cas de França
també.

Vist que aquesta problemàtica acaba tot just de ser
apuntada per l’Observatori del segon semestre del
2018, com la principal preocupació per a una majoria
dels ciutadans.
Vist que, malgrat aquesta realitat, el Govern va
admetre fa unes setmanes que encara no disposava
de dades actuals del cost dels habitatges de lloguer al
país i que, fins i tot, va presentar ja fa uns mesos, un
estudi amb una informació que estava absolutament
desfasada.

Tornant a l’accés a medicaments del mercat
internacional, bé la nostra legislació ens permet
comercialitzar productes farmacèutics d’altres països,
no només de França i Espanya. De fet, l’hospital en
els darrers concursos s’han fet a nivell internacional
per altres medicaments, no es limiten només al
laboratori sinó que estan oberts a altres proveïdors, a
altres majoristes internacionals. I li puc dir que la
CASS ha pagat, recordo darrerament la vacuna
Bexcero que venia d’alemanya i l’estava pagant la

Vist tot això, es demana a Govern:
Si ja té a hores d’ara actualitzades les dades del cost
de l’habitatge de lloguer a Andorra corresponents a
l’any 2018?
Gràcies Sr. síndic.
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El Sr. síndic general:
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increment significatiu en relació al que ha sigut
l’IPC. Per tant, posa de relleu aquesta problemàtica
de la qual venim parlant des de fa ja diversos dies.

Gràcies.
Pel Govern, té la paraula el ministre, Sr. Jordi Cinca.

Al mateix temps també el departament d’estadística
ha llençat tres línies d’anàlisi per anar abundant amb
aquestes dades que permetin en el transcurs d’aquest
any 2019, mentre tenim d’aplicació la mesura presa
pel Govern de congelar, de prorrogar tàcitament tots
els contractes que arribin a venciment, i per tant,
limitar els increments al que sigui l’IPC de l’any
2018, és a dir el 0,7%, doncs poder tenir una base de
dades suficient que permeti prendre mesures doncs
de més contundència.

El Sr. Jordi Cinca:
Gràcies Sr. síndic.
L’enquesta i l’anàlisi que ens permetria donar
resposta explícita al que vostè demana, com sap és
l’enquesta de pressupostos familiars i l’enquesta de
pressupostos familiars del 2018 encara està en curs
com és normal. I per tant, el que sí que faré és
aportar-li algunes dades que no emanen pròpiament
de l’enquesta de pressupostos familiars, però sí que ja
ens apunten cap on anirà aquesta en el sentit del que
vostè em preguntava.

La primera seria en base precisament a aquestes
famílies que manifesten que han tingut increments
per damunt de l’IPC, doncs fer un anàlisi més
detallat d’aquests casos. El mateix es farà pel que fa a
les llars que formen part de l’enquesta de
pressupostos familiars que també manifestin un
increment per damunt de l’IPC, és a dir que hagin
arribat també a venciment...

Bàsicament dades que surten de l’anàlisi que ha fet el
propi
departament
d’estadística
utilitzant
informacions que sistemàticament s’obtenen per
realitzar anàlisis recurrents, com pot ser per exemple
el de l’IPC, que també es fan enquestes quatre cops
l’any fins a 426 em sembla que són, llars del país.

El Sr. síndic general:

El que sí que li puc avançar és que d’aquest anàlisi, a
través de l’enquesta de l’IPC, és a dir no una
enquesta específica pels preus dels lloguers però on sí
que hi ha dades vinculades als preus del lloguer, el
que sí que s’observa és un increment l’any 2018
superior al que es venia donant durant els anys
anteriors. Concretament, del conjunt d’aquestes 426
llars que han estat enquestades, el 92% han
manifestat que se’ls hi ha incrementat el lloguer en
base a l’IPC. Per tant hem d’entendre que són llars
que tenien un contracte vigent i que no havia arribat
a venciment i que per tant, amb l’aplicació estricta
de la llei doncs només se’ls podia incrementar l’IPC.
I un 8% han manifestat un increment superior de
l’IPC, doncs per diferents motivacions. D’entre
aquest 8%, un 2% explícitament manifesten que és
perquè hi ha hagut la renovació del contracte i això
ha incrementat el lloguer que tenien per damunt
d’aquest IPC.

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.
El Sr. Jordi Cinca:
Vaig acabant.
...de contracte durant l’any 2018.
D’altra banda, un anàlisi del qual després en podem
parlar que s’està duent a terme d’una dada diferent
que seria els pisos, els habitatges que estan avui en
dia a oferta en el mercat, però que estan per tant
buits. Aquí sí que s’observen uns gaps de preu en
relació als contractes vigents molt importants.
I finalment també, un anàlisi bastant més complexa
que és la naturalesa de tots els habitatges buits.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

L’anàlisi de totes les dades, el que ens acaba dient és
que l’augment global dels lloguers en base, insisteixo,
a aquesta mostra que no està explícitament pensada
per aquesta qüestió, però l’increment durant l’any
2018 dels lloguers és del 4,9%.

Gràcies.
Sr. conseller.
El Sr. Pere López:
Sí, gràcies Sr. síndic.

Recordin que a l’any 2018 es podia aplicar l’IPC
doncs de l’any 2017, i per tant el 4,9% és un
increment bastant superior al que vam tenir d’IPC
l’any 2017. I si tenim en compte que aquest
increment per damunt de l’IPC només tindria a
veure amb aquest 8% del total de la mostra, doncs
ràpidament es pot arribar a la conclusió que aquest
8% de llars, d’habitatges, efectivament han tingut un

Bé, nosaltres pensem i ho hem explicat vàries
vegades que el plantejament que està fent el Govern
en relació a aquestes dades és realment poc seriós, i
Sr. ministre des del nostre punt de vista, crec que
vostè fins i tot ha donat resposta al que jo li volia
demanar en la seva pròpia contesta.
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Ja vam discutir amb motiu de l’estudi del cost de la
vida o amb altres estudis, que s’empri una enquesta
com l’enquesta de pressupostos familiars destinada
principalment a determinar els hàbits de consum i
l’IPC per de passada calcular el preu del cost dels
habitatges.
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lloguer de luxe, quan la realitat del país és que com a
mínim hi ha 4.000 habitatges que poden ser bastant
més que estan buits, perquè n’hi ha 4.000 que no
tenen ni comptador.
Però en tot cas, no entenem per què el Govern no ha
dedicat recursos, per què el Govern no ha fet estudis
específics, i en el tema del cost de la vida va succeir
el mateix, i s’ha limitat tan sols, a aprofitar la feina
que es fa per calcular l’IPC, per malcalcular o no
voler calcular els preus de l’habitatge del nostre país.

Vostè ja ho ha dit, aquesta enquesta no és una
enquesta, i dic les seves paraules “específicament
destinada per aquesta qüestió”. A més, l’estudi que
es va fer del cost de la vida i l’estudi que es va
presentar finalment del cost dels habitatges, era una
enquesta de pressupostos familiars del 2014 al 2016
en el que vostès van decidir actualitzar-ho
simplement aplicant l’IPC del 2016 al 2018 com si
del 2016 al 2018 només hi hagués hagut aquest
canvi en el mercat immobiliari que fos el de l’IPC,
quan tothom sap que ha canviat moltíssima la
dinàmica del mercat immobiliari i que l’IPC gairebé
és de menys, i que ara els preus funcionen amb un
altre àmbit.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre, li demanaria brevetat.
El Sr. Jordi Cinca:
Gràcies Sr. síndic.
Em recriminava o em posava de relleu el Sr. López
que li havia contestat anticipant-me a la seva
pregunta. Deu ser que ja el conec molt i que és molt
previsible cap on vol portar aquest debat i ja ho ha
fet moltes vegades, i entenc que ara, doncs, hi veu
un oportunisme important que no li recrimino.

Per tant, veiem una resistència per part del Govern a
calcular les dades reals en relació als preus dels
habitatges i al cost de la vida dels ciutadans. I ja
anuncio, perquè tampoc esperàvem una resposta
diferent, que a conseqüència d’aquesta pregunta
presentarem una moció perquè tots els consellers
d’aquesta Cambra es puguin pronunciar al respecte.

Però en tot cas, el que no pot pretendre és que amb
15 dies li diguem diferent del que li vam dir.

Perquè realment, si la principal problemàtica del país
és el preu de l’habitatge i el Govern només calcula
els preus dels habitatges de passada que fa altra feina
com la de l’IPC, bé, en tot cas, tothom tindrà dret a
manifestar-se i a opinar si això li sembla que és el
més adequat o si el que estem demanant fa dies cal
fer un estudi estadístic específic de mercat de
conèixer quin és a data d’avui, no a la del 2016,
actualitzada ara, quina és la realitat que es viu en el
mercat de l’habitatge.

Miri, li he dit a la primera pregunta, amb ànim de
donar una resposta al que vostè ha preguntat la
setmana passada, doncs, li explico que se n’extreu
d’aquelles enquestes que ja existeixen i que, com
molt bé també li he dit jo, no li he amagat pas, no
estan pensades explícitament per això. Però el que
tampoc es pot fer és barrejar totes les enquestes. Una
cosa és l’enquesta de l’IPC, una altra és la dels
pressupostos familiars, que té molta més incidència,
una part important del pressupost important és el
lloguer, i una altra cosa és el cost de la vida.

I a més la manca de dades és flagrant, no només en
relació al preu dels lloguers, sinó que la companya
Rosa Gili va fer una demanda d’informació en
relació als pisos buits, que a demés va merèixer una
trucada per part del Govern dient que enviaria més
informació, i tota la informació que hem rebut amb
dos anys de preguntes i de demandes, és aquest
quadre d’aquí.

L’enquesta de pressupostos familiars no és del 2015,
és la de l’any anterior, i ara estem elaborant la del
2018. Però en tot cas, més enllà de tot això, que
vostè, doncs, juga a confondre entre totes les
enquestes el que també li he dit a la meva primera
resposta és que hi ha tres línies d’actuació, tres línies
de treball llançades des del Departament
d’estadística. La primera explícitament la que vostè
em demana, un anàlisi concret específic del que seria
l’evolució dels lloguers i l’estat de la qüestió en
aquest moment.

Aquestes són totes les dades que té el Govern
d’Andorra en relació al preu de l’habitatge. Per cert,
hi ha alguna dada important, com que hi ha gairebé
4.000 habitatges que no tenen comptador en aquest
país, i que en principi cal suposar que són habitatge
que estan ocupats, excepte que hi hagi algun frau en
l’empresa de companyia de les empreses que presten
el servei de subministrament elèctric. Per tant,
vostès vagin regalant impostos a les promocions de

Una altra diferenciant dues coses que vostè també
barreja i és quin és el preu mig del lloguer vigent avui
en dia en relació al preu mig ofertat d’aquells
habitatges que avui en dia, doncs, el mercat ha posat
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a l’abast de les persones que busquen lloguer. Hi ha
un cap molt important entre les unes i les altres,
òbviament, i a més a més això posa de relleu que si
no s’acota aquest problema es pot anar fent un efecte
bola de neu que d’aquí dos o tres anys situés...
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s’havia encomanant, que jo crec que no donava
resposta al que s’havia presentat, i no ser capaços de
tenir al principi del 2019, però ja som al 2019, ja no
som al 2018, ni els pisos buits que hi ha en aquest
país, ni els preus del lloguer, evidentment, els preus
de lloguer per zones...

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

El Sr. Jordi Cinca:

El Sr. Pere López:

Vaig acabant Sr. síndic.

... o per tipus d’habitatge.

...un bagatge o una quantitat molt important
d’habitatge a uns preus inaccessibles.

Però com deia abans, això segurament ja tindrem
ocasió de debatre des d’un àmbit dels diferents grups
parlamentaris amb motiu de la moció.

I tercera línia d’actuació, un anàlisi específic dels
pisos buits, aquí amb participació de les companyies
de subministrament i dels propis comuns.

No tinc cap més repregunta Sr. ministre, perquè com
que el Govern no està en disposició de contestar les
dades del 2018, doncs, no, no té les dades.

Tot això està en marxa. Per això necessitem aquest
temps i per això la mesura que va tirar endavant el
Govern de, insisteixo, d’assegurar-nos que durant
l’any 2019 no hi hauran increments més enllà del
0,7%.

Gràcies.
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Noto una certa tendència avui a canviar-me el
càrrec. M’han dit cònsol, ministre, almenys fins
d’aquí uns dies, crec que continuaré sent síndic, que
estic molt content.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

És una broma Sr. Pere López.

Sr. conseller.

Bé, si no hi ha més repreguntes, passem a la següent
pregunta presentada que és la sisena.

El Sr. Pere López:
Sí, gràcies Sr. síndic.

6- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs,
conseller general del Grup Parlamentari Mixt,
per escrit de data 11 de gener del 2019,
relativa al cost que suposaria establir una
tretzena paga per als pensionistes.

Molt breument, perquè com deia abans, doncs,
tindrem ocasió en la propera sessió de debatre sobre
aquesta qüestió i serà molt interessant conèixer el
posicionament, també, del Grup Demòcrata. Perquè
ara vostè em parla de línies que s’estan obrint ara,
però vostè no té capacitat de contestar a la pregunta
amb una resposta.

Fou registrada amb el número 53 i s’ha publicat en el
Butlletí número 8/2019, del 14 de gener.

És a dir, la seva resposta és que ho estem fent, ho
estem mirant... Però és que fa dos anys que s’està
alertant sobre aquesta qüestió. Si el Govern en dos
anys no ha tingut la visió, la intuïció, ha sentit la
necessitat de creure que s’havien de fer coses i
s’havien de posar recursos a calcular això, és que
entendrà que això no és important i que no feia falta
fer-ho.

Exposa la pregunta el Sr. Pere López.
Teniu la paraula.
El Sr. Pere López:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Vist que una demanda recurrent -i encara no
satisfeta ni acomplerta- del col·lectiu de la gent gran
és la instauració d’una tretzena paga per aquells
pensionistes la prestació mensual dels quals no arriba
al salari mínim.

Si vostè em diu que li estic retreien el que fa 15 dies
li preguntava. No és ben bé així. La presentació del
cost de la vida es va fer el mes de novembre i va
suposar una important nova decepció sobre la manca
de voluntat del Govern de posar les dades damunt
de la taula, i jugar, doncs, amb enquestes de
pressupostos familiars i no fer, en tot cas, la feina que

Vist que es tracta d’una demanda feta també pel
Raonador del Ciutadà de forma reiterada en els
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informes sobre la seva activitat tramesos anualment
al Consell General i, particularment, en la darrera.
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proposta per un mimetisme amb el sistema de
pensions espanyol, que és l’únic del nostre entorn,
juntament amb l’italià i el portuguès, en què els
pensionistes cobren més de 12 pagues cada any.

Vist que, malgrat les reiterades reclamacions per part
dels representants del col·lectiu de la gent gran i del
raonador, el Govern no ha pres cap mesura en
aquest sentit.

Dit això, el Govern és conscient del problema amb
les pensions més baixes... i tant que som conscients!
Bona prova és que en el seu dia vam transformar
l’antic llindar econòmic de precarietat en el llindar
econòmic de cohesió social que equival al salari
mínim. I també bona prova n’és el fet que fa quatre
anys que augmentem el salari mínim i amb ell el
llindar econòmic de cohesió social. D’aquesta forma,
no només contribuïm a què les futures pensions
contributives siguin més altes sinó que, a més a més,
ja des d’ara incrementem any rere any les pensions
no contributives que com vostè sap estan indexades
a aquest llindar econòmic de cohesió social.

Es demana a Govern:
Per què no s’ha adoptat la mesura de complementar
les pensions més baixes amb una tretzena paga i,
sobretot, si ha calculat el cost que tindria per al
Govern la implantació d’aquesta tretzena paga pels
jubilats que cobren menys del salari mínim?
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.

A més, ja ho vam dir aquest any, amb les mesures
que vam presentar fa unes setmanes, les pensions
inferiors al salari mínim creixeran un 3,2%, molt per
sobre de l’IPC que se situa en el 0,7% per aquelles
persones que tinguin un mínim de vint-i-cinc anys
cotitzats.

Pel Govern, té la paraula el ministre, Sr. Xavier
Espot.
El Sr. Xavier Espot:
Gràcies Sr. síndic.

Per tant, doncs hem adoptat i seguirem adoptant
mesures per millorar les pensions inferiors al salari
mínim però ho farem a càrrec dels pressupostos de
l’Estat perquè entenem que es tracta d’una prestació
de caràcter no contributiu i perquè no volem
agreujar la situació de la branca de jubilació de la
CASS.

Sí Sr. López, el Govern ha calculat el cost que
tindria implantar una tretzena paga per als jubilats
que cobren una pensió inferior al salari mínim i
aquest cost, per a l’any en curs seria de 4,2 milions
d’euros.
A més, el Govern ha fet les seves projeccions sobre
els estudis actuarials de què disposa la Caixa
Andorrana de Seguretat Social, i el cost d’aplicar
una tretzena paga s’aniria augmentant, any rere any,
fins a arribar a 8 milions i mig d’euros anuals d’aquí a
20 anys.

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

El Govern no comparteix l’aplicació d’aquesta
mesura, per no contribuir a anticipar el desequilibri
de la branca de jubilació de la CASS i no accelerar el
deteriorament del nostre sistema de pensions.

Per la rèplica, Sr. conseller.
El Sr. Pere López:

Com bé sap el senyor conseller, la branca de jubilació
de la CASS ja hauria entrat en dèficit l’any passat si
no fos perquè la passada legislatura el Govern i la
majoria parlamentària demòcrata en aquesta Cambra
van decidir augmentar en dos punts la cotització per
vellesa.

Sí, gràcies Sr. síndic.

Però tot i així, el sistema de pensions, és ben sabut,
continua encaminant-se cap al dèficit i carregar-lo
cada any amb 4, 4 i mig, 5, 6 7 o 8 milions d’euros
més de despesa no faria, sinó agreujar aquest
desequilibri i accelerar el consum de les reserves de
les pensions.

Abans d’entrar en el detall sí que li voldria fer un
parell de consideracions del que vostè ha comentat.
És a dir, la proposta que vostè atribueix al PS no és
una proposta que vingui del PS, és una proposta com
deia l’enunciat de la pregunta que ve del Raonador
del Ciutadà, per tant no ens atribueixi la paternitat.
Nosaltres li hem demanat si ho ha estudiat i quin
cost tindria.

Després li demanaré una mica el detall del càlcul al
Sr. ministre perquè les dades li haig de dir que m’han
sorprès, no sé si el càlcul està ben fet; si és així la
situació és molt més preocupant del que nosaltres
havíem imaginat, però ara entrarem en el detall.

Per tant, el Govern no creu que la introducció d’una
tretzena paga sigui la via per millorar les pensions
més baixes. Suposo que el Sr. López fa aquesta
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I el segon origen d’aquesta proposta és la Federació
de gent gran, de persones grans a través del seu
president. Per tant, nosaltres no hem format aquesta
proposta tot i que la trobem encertada en tant que
no es trobi una fórmula per compensar les pensions
més baixes.
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és enmig d’aquest debat canviar els paràmetres sota
els quals vostè ens demana de fer un determinat
càlcul. Jo li vull recordar la pregunta que vostè ha
fet: vostè ha demanat quan costaria implementar o
complementar les pensions més baixes amb una
tretzena paga pels jubilats que cobren una pensió per
sota del salari mínim. Que jo sàpiga vostè a la seva
pregunta no ha introduït el criteri de més de trentacinc anys cotitzats. Per tant, jo li responc de forma
molt precisa a la pregunta que vostè em formula. Si
vostè m’hagués formulat anteriorment aquesta
segona premissa, la de més de trenta-cinc anys
cotitzats, jo hagués tingut la possibilitat, no jo perquè
evidentment no sóc un especialista en estudis
actuarials sinó els tècnics de la Caixa Andorrana de
Seguretat Social, segurament li haguessin pogut
facilitar avui una xifra més adequada o més
conforme a les seves expectatives.

Després ningú ha parlat mai de què això hagi d’anar,
ho deia pels seus càlculs, a càrrec de la seguretat
social. Evidentment que la introducció d’una
prestació que en aquest cas no seria contributiva no
pot anar d’una altra manera que a través del
pressupost del Govern per garantir un nivell mínim
de vida a les persones que es troben en aquesta
situació.
Per tant, no hi ha en aquesta proposta cap desfalc als
comptes de la seguretat social, i cap situació
dramàtica com vostè deia, i la proposta ve de
persones que crec que vostè les té en bona
consideració com és el Raonador del Ciutadà i el
president de la Federació de la Gent Gran.

En qualsevol cas, dit això, jo comparteixo amb vostè
la necessitat d’augmentar les pensions més baixes i,
de fet, ja he explicat que aquest Govern ha
augmentat any rere any el llindar econòmic de
cohesió social i amb ell les pensions de solidaritat a
les que es poden acollir els pensionistes amb un
nivell d’ingressos inferior al salari mínim. Però vostè
insisteix en aquesta tretzena paga. De fet, jo el que
penso és que hem de transcendir una mica aquest
debat i el que hem de fer és deixar de banda la
qüestió del nombre de pagues i de fet, mirar la xifra
global que és el que realment interessa, perquè en
definitiva què significa aquesta tretzena paga? La
tretzena paga el que significaria en el nostre cas és
que les pensions inferiors al salari mínim
augmentarien un 9,2% anual, és a dir, pagar un 9,2%
més cada mes en dotze pagues és el mateix que pagar
tretze pagues. Des d’aquest punt de vista jo vull
recordar una vegada més que el Govern aquest any
augmentarà les pensions inferiors al salari mínim en
un 3,2% per aquelles persones amb un mínim de
vint-i-cinc anys cotitzats... Ni tan sols trenta-cinc,
vint-i-cinc anys cotitzats...

Entrant al càlcul, i jo n’havia fet un i difereix molt
del seu, si les seves xifres són correctes, 4.200.000 a
una pensió mitjana de 675 o 700 euros que faria que
aquesta tretzena paga, voldria dir que hi hauria més
de 6.200 persones que estan per sota del salari mínim
en aquest país. Més de 6.200 jubilats que han
treballat més de trenta-cinc anys que cobren menys
del salari mínim, jo crec que s’ha de revisar, Sr.
ministre, les dades i qui li ha fet amb una voluntat de
magnificar-les i veure-ho com a impossible, li ha
donat molt malament les dades. Jo vull pensar que
vostè no està com a ministre d’Afers Socials tan
tranquil tenint més de 6.200 persones jubilades que
han treballat trenta-cinc anys en aquest país i que
cobren al voltant dels 700 euros i que vostè no ha fet
res. Per tant, crec sincerament que s’ha de revisar
aquest càlcul, les nostres estimacions són bastant
inferiors tot i que hi ha un volum de persones que en
això succeeix, però en cap cas està molt lluny de les
6.200 que es derivarien de la seva resposta que
només ha de fer una simple divisió dividint
4.200.000, per exemple, 675 euros que és una pensió
mitjana.

El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

El Sr. síndic general:

El Sr. Xavier Espot:

Gràcies.

Si apliquem aquesta mesura durant dos anys més
estarem pagant en definitiva d’un augment del 9,6%
de les pensions inferiors al salari mínim, és a dir, crec
que en tres anys haurem superat l’efecte que tindria
introduir una tretzena paga i això ho haurem fet
sense afectar augmentar la sostenibilitat del sistema
de pensions i prioritzant... -i entenc que en aquest
sentit estem d’acord, tot i que vostè no ho deia

Sr. ministre.
El Sr. Xavier Espot:
Gràcies Sr. síndic.
Sr. López, el que crec que ha de revisar les preguntes
i les respostes que formula és vostè. El que no pot fer
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El Sr. Pere López:

inicialment-, prioritzant aquelles persones que han
cotitzat un mínim d’anys, en aquest cas, en el nostre
cas un mínim de vint-i-cinc anys.

...com diu el cap de Govern, sinó per donar qualitat
de vida digna a les persones que han treballat tota
una vida en aquest país i que estan per sota del salari
mínim.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Per tant, li demano: quan estarà en disposició de
fer... -aclarit aquest malentès que potser sí que ha
sigut-, quan en disposició de fer-nos arribar el càlcul
concret sobre el que hauria suposat la implantació
d’aquesta tretzena paga en aquesta legislatura?

Gràcies.
Sr. conseller.
El Sr. Pere López:

Gràcies Sr. síndic.

Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé, jo crec que vostè ha intentat donar una xifra per
magnificar perquè és veritat que la pregunta no diu
als vint-i-cinc anys però la proposta del Raonador i la
resposta del president de la Federació de la gent
grans sí que ho deia, i vostè sap perfectament que el
que hem discutit vàries vegades és les persones que
han treballat tota una vida en aquest país, que
tinguin dret a una tretzena paga. Per tant, vostè
sabia perfectament quin és el motiu de la pregunta,
ningú està parlant de què algú que hagi cotitzat una
sèrie d’anys doncs tingui aquest dret, però sí garantir
un salari mínim a persones que han cotitzat més de
trenta-cinc anys i hem debatut sobre aquesta qüestió
de l’ordre de deu vegades al llarg d’aquesta
legislatura. Per tant, ara fer aquest càlcul per
espantar o que això és impossible, doncs crec que no
ha estat massa encertat per la seva part.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. ministre.
El Sr. Xavier Espot:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Lamento contradir-lo Sr. López. No hi ha hagut
absolutament cap malentès. Vostè ha fet una
pregunta molt concreta i jo li he respost aquesta
pregunta concreta.
Miri, a vostè el que li passa és que no vol reconèixer
mai que s’ha equivocat, perquè vostè es pensa que és
infal·lible i això és un defecte molt gran per algú que
té pretensions de governar aquest país.
Dit això, no es preocupi, evidentment d’acord amb
aquestes noves premisses que vostè avui per primera
vegada ha introduït, nosaltres tornarem a efectuar
un càlcul precís i detallat, i no només farem el càlcul
sinó que li farem arribar el més aviat possible perquè
vostè pugui disposar de totes les dades al seu abast.

Però en tot cas, sí que serà interessant tenir la dada
-si no la pot tenir ara li agraeixo que ens la pugui fer
arribar-, i li torno a repetir, aquesta és una proposta
provisional proposada pel Raonador del Ciutadà i pel
president de la Federació de la gent gran. El nostre
càlcul es situa al voltant... -però m’espero que vostè
em doni la dada, de què són 600 o 700 persones les
que estan per sota d’aquest salari mínim amb una
cotització de trenta-cinc anys, moltes d’elles a partir
de l’entrada en vigor de la llei que vostès van
aprovar l’any 2014, però jo m’esperaré a tenir
aquesta xifra.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna altra repregunta...
Sr. Pere López.

En tot cas, la xifra de 4.200.000 que avui vostè ha
donat, amb aquest malentès que hagi pogut haver-hi,
no és ni de lluny la xifra que correspon. I, tampoc
torni a comentar, perquè crec que no és escaient, el
fet de què volem fer un desfalc als comptes de la
seguretat social. Sempre s’ha plantejat aquesta
mesura com una mesura finançada des del pressupost
de l’Estat per donar, ja no poder adquisitiu...

El Sr. Pere López:
Sí, gràcies Sr. síndic.
El Sr. Espot fa servir consideracions de les que ell
creu que no li agrada que li facin servir.
Jo insisteixo, sí que hi ha hagut un malentès perquè
jo volia preguntar una cosa i vostè n’ha entès una
altra, per tant, segurament hi ha hagut un malentès.
Queda evident que la proposta del Raonador del
Ciutadà i la proposta del president de la Federació de
la gent gran anava vinculada amb un mínim de 35
anys de cotització. En tot cas, quedarà demostrat

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

amb les dades que vostè em facilitarà, que estaran
molt lluny d’aquests 4.200.000, que aquesta hauria
estat una mesura perfectament assumible pel
pressupost de l’Estat. Una mesura que hauria tingut
un cost mínim si el comparem amb altres gestions
més que dubtoses que s’han fet al llarg d’aquesta
legislatura, i li prego si us plau que em faci arribar
aquesta informació, solucionat el malentès i si li fa
especial il·lusió el meu error al no haver concretat a
la pregunta la qüestió dels 35 anys, tot i que crec que
vostè que és intel·ligent, es sobreentenia, però en tot
cas, que ens faci arribar el més aviat possible aquesta
informació.

Gràcies.
Sr. Pere López.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sr. síndic.
Per la meva part la darrera repregunta. Sap vostè
perfectament que aquesta proposta està damunt de
la taula des de l’any 2016, des de l’any 2017. Quan
tinguem les xifres i veurem del que estem parlant es
tant que arribin altres propostes, crec que
sincerament els farà posar vermells, perquè tot i que
vostè ha donat aquesta xifra amb el meu error,
perquè vostè estigui i pugui dormir tranquil·la a
l’hora de presentar la pregunta. M’he equivocat, no
s’ha formulat amb els termes adequats però crec que
vostè ho hagués pogut interpretar de manera
correcta.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Entenc que no era una pregunta.
Sr. ministre, si voleu dir alguna cosa...

En tot cas si la xifra es mou en paràmetres molt
inferiors a aquests que vostè diu més aproximats amb
la intuïció, amb el càlcul que teníem nosaltres, serà
capaç d’explicar al Raonador del Ciutadà i al
president de la Federació de la gent gran, no que
això arribarà al 2021, 2022 perquè no ho han volgut
fer l’any 2017 i l’any 2018.

El Sr. Xavier Espot:
Sí, gràcies Sr. síndic.
És evident que el Sr. López no s’equivoca mai, avui
n’hem agafat constància i per tant doncs ho tindrem
en compte d’ara en endavant.

Gràcies Sr. síndic.

Des d’aquest punt de vista doncs jo repeteixo que
evidentment li facilitarem aquestes dades al més
aviat possible.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

Jo entenia doncs avui qui formulava la pregunta era
el Sr. López, no el Raonador del Ciutadà o el
president de la Federació de la gent gran, però en tot
cas dec estar equivocat i per tant, jo n’assumeixo la
part de responsabilitat que em correspon.

Sr. ministre.
El Sr. Xavier Espot:
Gràcies Sr. síndic.

Però dit això, més enllà d’aquesta discussió que a mi
em sembla bastant estèril i anant al fons de la qüestió
amb independència del càlcul que puguem acabar
facilitant-li, li repeteixo doncs que el criteri del
Govern és que més que pagar una tretzena paga,
creiem amb mesures com les que hem adoptat
darrerament, és a dir re valoritzar les pensions
contributives per damunt de l’IPC any darrere any.
Creiem doncs que a terme produirem el mateix
efecte, és a dir al final doncs si seguim amb aquest
mateix exercici que hem dut a terme aquest any a
tres anys vista doncs haurem re valoritzat les
pensions com si de fet, estiguéssim pagant una
tretzena paga, i creiem que d’aquesta manera doncs
introduïm majors criteris d’equitat i no posem en risc
la sostenibilitat del nostre sistema de pensions.

Miri, em dona la sensació una mica que girem
sempre al voltant de les mateixes qüestions, però en
tot cas jo el que vull repetir és que el Govern no ha
negat mai que tinguem un problema amb les
pensions més baixes i és per aquest motiu que hem
augmentat el salari mínim, que hem augmentat el
llindar econòmic de cohesió social i que hem
augmentat les pensions de solidaritat durant els
últims anys, i és per aquest motiu també que
enguany augmentem un 3,2% molt per sobre de
l’IPC les pensions inferiors al salari mínim.
Evidentment que ens agradaria anar més ràpid i
poder augmentar un 9% de cop les pensions més
baixes i d’aquesta manera doncs produiríem el
mateix efecte que aquesta tretzena paga que vostè
defensa. Però ens sembla que és més raonable
produir un augment progressiu.

Gràcies Sr. síndic.

24

Sessió extraordinària del dia 23 de gener del 2019

Núm. 2/2019

Potser i ja sé que em dirà que poso el retrovisor, però
potser ja hauríem superat aquest 9% si altres governs
que ens van precedir haguessin augmentat també el
salari mínim i el llindar econòmic de cohesió social i
les pensions de solidaritat, cosa que vostès no van
fer.
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Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Pel Govern, té la paraula la ministra, Sra. Eva
Descarrega.

Miri, només que en els dos anys que vostès van
governar, haguessin augmentat les pensions baixes
un 3% anual, avui amb el nostre 3,2% anual ja
arribaríem al 9,2% que equival a la tretzena paga.

La Sra. Eva Descarrega:
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

Pel que
Govern
defensat
personal
pública.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Bé, si no hi ha més repreguntes, passaríem a la setena
pregunta.

fa al personal de relació especial aquest
i aquesta ministra en particular, han
sempre la seva legalitat perquè aquest
es troba regulat a la Llei de la funció

A més considero que les relacions especials aporten
un valor afegit a l’Administració general que és la
seva experiència en l’àmbit privat.

7- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs,
conseller general del Grup Parlamentari Mixt,
per escrit de data 11 de gener del 2019,
relativa a les funcions de determinats càrrecs
de relació especial.

Pel que fa a la figura de coordinador que és cert que
no està contemplada en cap norma puc afirmar que
aquesta ha conviscut al llarg dels anys amb els
directors de l’Administració general designats pels
diferents Governs i per tant la utilització d’aquesta
figura per part dels Governs ha estat una pràctica
habitual.

Fou registrada amb el número 54 i s’ha publicat en el
Butlletí número 8/2019 del 14 de gener.

Alhora és important tenir en compte que les
funcions del personal de relació especial en els
distints Governs han estat fins a la data d’avui molt
variades des de membres de gabinet del cap de
Govern o dels ministres, suport a secretaris d’Estat,
membres del gabinet de comunicació, responsables
de departament, secretàries de ministre, assessors o
assistents personals.

Exposa la pregunta el Sr. Pere López.
Teniu la paraula.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sr. síndic.
Vista la proliferació de càrrecs de relació especial
que amb la llei a la mà només haurien d’exercir
funcions d’assessorament però que segons tenim
constància estan fent altres tasques de comandament
i, fins i tot, en alguns casos amb signatura delegada
per part del ministre de qui depenen.

Per tant, considerant les diferents funcions
esmentades, s’entén que tots els Governs sense
excepció han fet una interpretació àmplia de les
funcions d’assessorament i d’assistència personal i
tècnica que preveu la Llei de la funció pública.
D’altra banda, hem de considerar que La Llei de
funció pública, per contra del que succeeix en altres
ordenaments del nostre entorn, no realitza una
definició del “funcionari” públic relacionada amb el
desenvolupament d’unes determinades funcions
assignades de forma exclusiva, sinó que conté una
definició molt més genèrica lligada al concepte
d’inamobilitat i continuïtat en la prestació.

Vist que aquesta situació no està contemplada en la
legislació actual.
Vist que els representants dels treballadors públics
han manifestat la seva preocupació per aquesta
forma de fer i que, fins i tot, han anunciat la
presentació en el moment d’escriure la pregunta,
d’una acció judicial a la Batllia, que va ser entrada
ahir, amb les conseqüències negatives que una
sentència contrària podria suposar pel Govern.

Igualment l’Administració Pública gaudeix d’una
reconeguda potestat d’autoorganització, que
comporta l’atribució d’un ampli marge de decisió a
l’hora de confeccionar la manera en què organitza
l’exercici de les seves funcions.

Es demana quin és el fonament legal pel qual Govern
entén que els càrrecs de relació especial que només
haurien d’exercir tasques d’assessorament poden o
estan exercint atribucions que només podrien
assumir amb la llei a la mà els funcionaris nomenats?

Així doncs, si tenim en compte aquest principi
d’autoorganització, i considerant que els funcionaris
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públics no tenen, amb caràcter general, unes
funcions assignades amb caràcter exclusiu, sembla
raonable entendre que les àmplies funcions que pot
abastar el concepte d’assistència que caracteritza
l’estatut jurídic del personal de relació especial, ens
permeti prendre la decisió organitzativa d’encomanar
determinades funcions que estan íntimament
relacionades amb la gestió ordinària de cada
ministeri.
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hagi cap advocat que pugui fer la feina de cap del
Gabinet jurídic, o que no hi hagi cap persona al
Departament d’estadística que el pugui dirigir, o que
no hi hagi algú al Departament de cultura. Es pot
parlar d’especificitats molt concretes en determinats
àmbits, però pensar que cap funcionari andorrà o no
andorrà pot dirigir tots aquests departaments, em
sembla que és anar molt lluny. Segurament no és que
no puguin fer-ho, segurament no estan disposats a
fer-ho al compliment o seguint el que són les seves
instruccions o bé fer-ho al seu gust.

Gràcies Sr. síndic.

Més enllà de les consideracions d’àmbit polític de
què la seva gestió de l’Administració, la seva captura
de determinats àmbits és un perjudici evident pel
conjunt dels ciutadans, ara a demés s’hi afegeix un
possible problema de legalitat si finalment s’acaba
demostrant que amb la llei a la mà amb aquest petit
redactat que no obre massa la porta a les tasques
d’assessorament, hi hauria importants càrrecs de
l’Administració pública que estarien anant molt més
enllà del que la llei els hi permet anar.

El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.
Per la rèplica, Sr. conseller.
El Sr. Pere López:
Gràcies Sr. síndic, i deixi’m que els comenci amb una
mica d’ironia, quan deixin de ser ministres, no
s’acostumin a aquest costum de què el d’abans també
ho ha fet perquè això no eximeix del compliment de
la legalitat. Però en tot cas, ho tinguin en compte
perquè això no eximeix en cap cas, en tot cas en
aquest cas a més, no aplica com després explicaré de
manera detallada.

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

L’article 8 de la Llei de la funció pública diu encara
vigent fins que la nova entri en vigor, que és
personal de relació especial aquell que presta amb
caràcter de confiança serveis d’assessoria o
assistència al cap de Govern, als ministres, al
president del Consell Superior de la Justícia i als
cònsols. Per tant, queda molt clar que el personal de
relació especial només pot
fer
tasques
d’assessorament. I en aquest sentit veiem amb
preocupació com amb l’actual Govern, l’estadística,
funcions totes elles prou importants, l’estadística, la
funció pública, la cultura, la joventut i esports, el
gabinet jurídic, el cap de gabinet del Govern, altres
departaments d’afers socials entre altres, doncs estan
“en mans” de persones que no són funcionaris, de
persones que a més no són andorrans, que no
succeiria res però després també hi entraré en aquest
tema, i que a més no estan fent feines
d’assessorament sinó que són els directors encoberts
d’aquells departaments o d’aquelles àrees.

Sra. ministra.
La Sra. Eva Descarrega:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Bé Sr. López, no és una qüestió de mirar sempre els
altres governs, però em sembla una mica de mal gust
doncs que pràctiques, insisteixo, habituals i figures
que han utilitzat tots els governs, insisteixo, tots els
governs i probablement més o menys amb el mateix
nombre de persones, persones que tenen una alta
vàlua professional, en tots els governs ha estat així,
doncs que vostè posi aquesta qüestió damunt la
taula.
El tema de la nacionalitat sap vostè molt bé que en
diferents governs també hem tingut aquestes
relacions especials de nacionalitat andorrana,
francesa, espanyola i altres, i tots han aportat el seu
granet de sorra al projecte de l’Administració.
I miri, en el seu cas vostè aquesta és una qüestió que
efectivament doncs ja ha arribat a la Justícia i per
tant haurem d’esperar què ens diu la Justícia pel que
fa al criteri de legalitat, però el que vostè no pot dir
és que el Govern està abusant d’aquesta figura.

Aquí hi ha varis problemes de fons. D’entrada hi ha
un possible problema d’il·legalitat evident, que
evidentment una interpretació judicial ja decidirà si
aquestes tasques que fan avui en dia doncs entren
dins de les tasques d’assessorament, però també hi ha
un impacte sobre el conjunt de ciutadans. Ja ho hem
dit vàries vegades, vostès estan construint una
Administració al seu servei i no al servei dels
ciutadans, perquè em costa creure que al país no hi

I després, vull recordar que en el seu Govern també
utilitzaven aquesta figura i n’hi ha una en concret
doncs en la qual la seva funció i el seu contracte de
relació especial, hi diu: “Responsable del Departament
concernit tindrà la funció de dirigir, coordinar i
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El Sr. síndic general:

organitzar les accions i els equips professionals de les
diferents àrees dels departaments sota la seva
responsabilitat i altres funcions que li siguin
encomanades.”.

Gràcies.
Sra. ministra.

Per tant, ens trobem actualment amb la mateixa
pràctica que han tingut tots els governs.

La Sra. Eva Descrrega:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
Bé, jo insisteixo, aquests contractes de relació
especial i aquesta figura de relació especial i de
coordinador, insisteixo, no figura en cap norma, en
cap cas és un director, no és un director de
l’Administració. Tenen unes tasques en aquells
ministeris.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Per les repreguntes, Sr. conseller.
El Sr. Pere López:

Vostè el que vol és fer costat als representants dels
sindicats de l’Administració general, que em sembla
molt bé Sr. López que estigui al seu costat, i jo l’únic
que dic és que durant el seu Govern doncs també hi
havia persones de relació especial amb aquestes
funcions que vostès diuen de comandament o de
direcció i, per tant, el que vostè no pot fer és amb
aquesta bel·ligerància que acostuma a fer, posar al
Govern en una situació que tothom ha compartit
fins el dia d’avui.

Sí, gràcies Sr. síndic.
Sap perfectament, Sra. Descarrega, que el motiu de
la pregunta és el personal de relació especial que està
fent tasques de coordinador, i que si vostè vol treure
figures de coordinador existents de persones que
eren funcionàries de l’Administració, no estem
parlant per res del mateix. Si vol parlar d’aquest
tema demani que algú faci una pregunta en aquest
sentit o plantegi vostè un debat al respecte però no
és el que jo li estic demanant.

Gràcies Sr. síndic.

És a dir, no estem parlant de funcionaris que tenen
la seva plaça, andorrans, que van a fer tasques de
coordinació a un departament -la qual cosa em
sembla una decisió impecable des del punt de vista
jurídic. No sé si vostè creu que hi ha un problema
digui-m’ho. Si creu que això no és correcte diguim’ho perquè jo crec que sí que ho és.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. conseller.
El Sr. Pere López:
Bel·ligerància cap, Sra. Descarrega, en tot cas és
vostè que s’ha posat especialment bel·ligerant.

Una altra cosa és agafar una persona de relació
especial que no ha entrat per cap edicte, que no té la
seva plaça i posar-la com si fos el director del
departament, perquè això és el que vostès estan fent.

La meva pregunta és ben simple i ben senzilla. A més
vostès ara tenen... Vostès no perquè són el Govern
d’Andorra. És a dir, el Govern d’Andorra té ara una
demanda judicial sobre aquesta qüestió, i si la
validesa de determinats actes jurídics es posa en
qüestió, potser a tots ens pertocarà pagar les
conseqüències.

Les diferències són abismals i les responsabilitats
jurídiques no tenen res a veure una amb l’altra. És a
dir, que a una persona que és funcionària de l’Estat i
que passa un edicte se li assignin unes funcions -i
vostès estan donant molts complements de
responsabilitat i estan movent persones d’un
departament a un altre-, crec que és perfectament
legal. I sinó, insisteixo, digui’m per què no és legal?

Per tant insisteixo, si vostè vol anar a la Batllia a dir
que un Govern de fa deu anys també hi havia alguna
cosa similar, no sé si això li servirà com argument
legal per defensar-nos, preferiria que tingués algun
de més sòlid perquè al final ens està defensant a tots.

Ara, persones de relació especial contractades com a
assessors que són el director del departament,
digui’m en base a quin punt de la llei és possible
aquesta feina? Digui’m exactament llegint-me la llei i
a quin article, per què vostè entén que això és legal
avui en dia?

Digui’m quin és el suport jurídic a la llei que li
permet afirmar que aquestes feines es poden
realitzar? I on diu a la llei que una persona de relació
especial pot firmar factures, pot fer contractacions,
pot firmar informes que es fan públics? On ho diu?
Perquè jo no ho acabo de trobar.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.
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Bé, en tot cas jo Sr. López crec que això ho diran els
tribunals.

Gràcies.

Insisteixo, vostè també està qüestionant la
interpretació que han fet tots els governs, insisteixo,
tots els governs d’aquesta figura perquè tots els
governs han considerat la mateixa base jurídica, i és
aquesta assistència tècnica, tècnica al capdavant
d’un departament que poden ser tasques de
coordinació, tasques de suport, les tasques que siguin
encomanades pel ministre de tutela. Per tant, en cap
cas vostè pot qüestionar aquesta realitat i seran els
tribunals, efectivament, qui decidiran si això s’ha fet
en base a la legalitat, o no, però aquesta ha sigut la
base jurídica que han tingut en compte tots els
governs... sí Sr. López, tots els governs.

Sra. ministra.
La Sra. Eva Descarrega:
Gràcies Sr. síndic.
Bé, jo crec que sobre aquesta qüestió de legalitat
doncs seran els tribunals els que s’hauran de
pronunciar. Dit això, jo ja he esmentat que per
nosaltres la base jurídica d’aquestes relacions
especials i les funcions que desenvolupen és aquesta
interpretació àmplia que fa el Govern de l’article que
regula aquesta figura de relació especial.
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Sr. conseller.

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

El Sr. Pere López:

8- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals,
consellera general del Grup Parlamentari
Mixt, per escrit de data 11 de gener del 2019,
relativa a les oficines d’atenció al client
d’Andorra Telecom.

Sí, doncs crec que potser tindrem un problema. Si
aquest és el fonament jurídic més fort que té el
Govern davant d’un possible requeriment judicial de
dir que s’interpreta la llei de manera molt àmplia i
que per tant que la llei digui el que digui, ells creuen
que la llei pot anar molt més enllà, insisteixo que és
important.
És a dir, expliqui’ns... Perquè la interpretació àmplia
no vol dir res. La llei de fet és bastant concreta, igual
que en altres àmbit potser no ho és tant, diu que:
“Poden fer serveis d’assessoria o assistència”. Jo crec
que tothom entén el que és un servei
d’assessorament i tothom sap que firmar nòmines,
que firmar factures, que dirigir, que donar
instruccions, que firmar informes que es fan públics,
com per exemple els informes que fa el director del
Departament d’estadística per parlar d’informes que
han sigut a més polèmics i qüestionats sobre les seves
dades, doncs, no s’encabeix amb el que seria una
feina d’assessorament. O vostè creu que s’encabeix
amb el que és una feina d’assessorament?

Fou registrada amb el número 66 i s’ha publicat en el
Butlletí número 8/2019, del 14 de gener.
Exposa la pregunta la Sra. Rosa Gili. Teniu la
paraula.
La Sra. Rosa Gili:
Gràcies Sr. síndic.
Vist que, com a conseqüència de l’enderroc de
l’antic edifici d’Andorra Telecom a l’avinguda
Meritxell per a realitzar el fallit projecte de The
Cloud, les oficines d’atenció al client es van haver de
traslladar a uns locals de lloguer,
Vist que, fins ara, el cost de l’arrendament d’aquests
espais -fins ara, fins fa uns mesos- ha suposat una
despesa superior als 325.000 euros i que aquesta
s’anirà incrementant en el futur a raó d’un lloguer
mensual proper als 8.800 euros,

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

Vist que, segons hem pogut constatar, les actuals
oficines no acaben de convèncer els clients i els
treballadors d’Andorra Telecom que hi són
destinats,

La Sra. Eva Descarrega:
Sí, gràcies Sr. síndic.
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Vist que la idea inicial era que aquesta situació fos
temporal i que les oficines es traslladessin a The
Cloud o al núvol un cop construït,
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3.429 persones es va fer entre el febrer i l’agost del
2018, i l’índex de satisfacció amb el tracte rebut de
l’agència es va situar en un excel·lent 93%. No
obstant, no li nego que hi puguin haver clients
descontents i tenen el canal perquè puguin formular
les seves queixes.

Vist que el projecte de construcció ha quedat aturat
pel seu elevat cost i que, per ara, no hi ha cap
alternativa prevista,

A principis d’any, pel que fa al personal, ens vam
desplaçar a l’agència per felicitar l’any, amb el cap de
Govern i el director general, i els treballadors no ens
van manifestar de cap manera el seu malestar, tot i
que si hi hagués algun malestar amb els treballadors
estaríem encantats de rebre’ls.

Es demana:
Quina és la previsió de cara al futur per a les oficines
d’atenció al client d’Andorra Telecom?
Gràcies.
El Sr. síndic general:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

El Sr. síndic general:

Per part del Govern, té la paraula el ministre, Sr.
Jordi Torres.

Moltes gràcies.
Per la rèplica, Sra. consellera.

El Sr. Jordi Torres:
Sí, gràcies Sr. síndic.

La Sra. Rosa Gili:

Doncs, Sra. Gili, com apunta la seva pregunta el
trasllat es va fer arrel de la deconstrucció de l’edifici
Administratiu d’Andorra Telecom per la construcció
de The Cloud. M’agradaria recordar que al marge del
nou projecte, continuar a l’edifici Administratiu
hauria requerir igualment una important inversió, ja
que es tractava d’un immoble molt alt amb una
estructura que limitava l’ús.

Sí, gràcies Sr. síndic.
Tornem a parlar del núvol, de The Cloud, un
projecte improvisat, mal planificat, amb poca serietat
i poc professionalisme en relació a les actuacions
d’un Govern que hauria hagut de ser un exemple de
responsabilitat.
Un projecte més assemblat a un capritxet d’algun
membre de Govern, avalat per tot un Govern
col·legiat que ha provocat el malgastament, i crec
que està bé tornar-ho a dir, un malgastament que
deu estar ben proper als 4 milions d’euros ara i potser
més si se’ns escapa alguna cosa.

El fet que no es tracti d’una ubicació definitiva no
comporta que no compleixi amb els estàndards de
l’agència comercial i les oficines d’Andorra Telecom.
A l’hora de buscar un lloc idoni pel punt principal
d’atenció al client es va valorar que fos un local molt
cèntric proper a l’anterior agència a peu de carrer
amb una superfície adequada propera a les zones
d’aparcament i a preu competitiu. Els locals
compleixen totalment amb aquests requeriments
orientats precisament a garantir la millor atenció als
nostres usuaris.

Un projecte que va provocar l’enderroc d’un edifici
singular que va fer enfadar ciutadans, que ho
lamentaven de manera important posant de relleu la
poca sensibilitat d’un Govern de DA, en destrossar
gratuïtament -i quan dic gratuïtament no vol dir que
no hagi costat diners, ja que és tot al contrari, ha
costat una fortuna- però al gratuïtament em referia,
ja s’entén, al fet que vostès han fet desaparèixer un
bé patrimonial de l’Estat per no res.

Més enllà de les opinions subjectives i que segur que
n’hi ha per tots els gustos, m’agradaria aportar dades
sobre l’atenció al públic que és el que realment té
importància. I podem dir que han millorat tot i que
ja està en unes xifres molt bones.

Un fracàs estrident que ha acabat amb una plaça
sinuosa, que no és plana, amb una plaça
qüestionada, que pot agradar o no visualment, però
que és tot menys practicable per als infants, per a la
gent gran, pels nostres ciutadans.

Així, el 2016 el temps mig d’espera a l’agència se
situava en 2 minuts i 41 segons, i aquest 2018 s’ha
situat en uns 2 minuts justos. El que representa una
reducció del 25%. I això s’ha aconseguit tot i
l’increment del nombre de clients que han estat
atesos i que han passat de 64.600 al 2016, a 70.000
persones al 2018. És a dir un 9,5% de més.

No sé com ho veuen, de veritat!
I per tornar al tema precís de la pregunta, la brometa
i m’atreviria a dir de mal gust de The Cloud, també
ha suposat el trasllat d’aquestes oficines d’Andorra
Telecom: 330.000 euros, més o menys de lloguer a
l’octubre 2018, 20.000 euros de trasllat de les
oficines, gairebé 200.000 euros de trasllat de les sales

Igualment hem mesurat el grau de satisfacció dels
usuaris de l’agència a través d’un dispositiu “happy or
not”. La darrera de les enquestes amb una mostra de
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El Sr. síndic general:

diverses d’exposicions. Tot això amb un local que va
provocar alguns dubtes en l’adjudicació, i em
refereixo a la pregunta que va fer el Sr. Víctor Naudí
al desembre del 2016. I avui, doncs, volia elevar aquí
al Consell el fet que vostè, Sr. ministre, a l’octubre
2018, es va comprometre a buscar uns locals de
Govern, va dir que en parlarien en el proper consell
d’administració
d’Andorra
Telecom,
i
malauradament, pel que m’ha contestat fins ara,
sembla ser que això no s’ha fet, o ara, si de cas, si ho
ha oblidat, torni-m’ho a explicar ara, si us plau.

Moltes gràcies.
Per les repreguntes, Sra. consellera.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, moltes gràcies Sr. síndic.
Bé, hem parlat de la plaça, jo em referia a la
practicitat d’aquesta plaça. És una solució
provisional, bé, més diners que haurem d’alguna
manera llançat o que no haurem gastat de la millor
manera.

I per tant, ens trobem amb el que nosaltres
considerem un local petit, poc funcional, que no
permet que hi hagi la intimitat quan hi ha molta
gent, que cadascú pugui explicar el que li concerneix
sense que tothom ho hagi d’escoltar, i a més al que
correspon a una sagnia constant econòmica que no
para d’augmentar dia rere dia.

Jo voldria saber què van parlar vostès al consell
d’Administració d’Andorra Telecom, aquell
posterior al que vostè es va comprometre de buscar
un local. Més que res voldríem saber això, perquè
entenem que hi ha d’haver una alternativa en això.
Vostè ara ens està dient de manera indeterminada, ja
s’espavilarà el proper Govern. Per tant, entenc que
no tenim opció. Em pot desenvolupar, si us plau,
millor, el que es va dir en aquell consell
d’Administració.

D’aquí poc els ciutadans tindran l’ocasió d’avaluar
els seus projectes exitosos, Srs. de DA, però nosaltres
pensem en què era important avui recordar aquest
fet i demanar quin plantejament tenen vostès de
cara a aquesta situació.

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Gràcies.

Sr. ministre.

Sr. ministra, per la dúplica.

El Sr. Jordi Torres:

El Sr. Jordi Torres:

Gràcies Sr. síndic.

Sí, Sr. síndic, moltes gràcies.

Doncs, penso que va equivocada Sra. Gili. No
s’espavilarà el pròxim Govern. Nosaltres ja li hem fet
el plantejament que pensem que és el que hauria de
ser. Ara bé, jo penso que ara seria imprudent que
com a responsables de la parapública amb una
proximitat d’unes eleccions generals, prenguéssim
una decisió de fer el canvi d’ubicació ara mateix.

Sra. Gili la renúncia per responsabilitat a la
construcció de l’edifici The Cloud, justament al
rovell de l’ou de l’artèria comercial d’Andorra la
Vella i en uns terrenys que és un dels grans actius de
la companyia, no implica que aquest indret quedarà
tal com està ara i tal com s’ha adequat. Es va voler
adequar aquesta zona, doncs, per crear menys
perjudici als veïns de la zona i que fos més agradable.
Ara per ara, l’únic que s’ha volgut fer és dignificar la
zona i obrir l’espai a la ciutadania.

És evident que el pròxim Govern que tindrà la
responsabilitat penso que ha de ser el que haurà
d’encarar aquesta solució.
Jo li dic, el Govern o l’opinió que jo tinc respecte
aquesta ubicació de l’edifici, penso que en aquell
indret s’hi ha de construir un edifici, que ha d’acollir
les oficines comercials d’Andorra Telecom, i s’ha de
veure amb els tempos de la construcció de l’edifici
que hi pugui haver, però tampoc es descarta que es
puguin desplaçar en un altre indret les oficines
d’Andorra Telecom que pogués ser fruit d’alguna
adquisició o alguna cosa similar, i algun tipus de
lloguer en un indret millor.

Jo només li puc dir que com a responsable ara mateix
de la parapública, penso que en aquest espai s’ha de
construir un edifici per acollir principalment les
oficines d’atenció personal d’Andorra Telecom i les
oficines administratives. Ara bé, és de tota evidència
que pertocarà al proper Govern sorgit de les properes
eleccions generals, decidir quin serà l’ús d’aquest
espai.
Gràcies Sr. síndic.

Vostè no para de dir-me que hem llançat els diners.
M’ha parlat d’una xifra de 4 milions d’euros. Ja vaig
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exposar que la despesa que no es recuperaria era
d’1,5 milions d’euros, però tampoc mai es recorda,
doncs, la bona gestió que ha fet Andorra Telecom,
del qual, avui aprofitant que l’última pregunta
parlamentària que tinc, agrair tot l’equip directiu
d’Andorra Telecom, doncs, per la feina feta amb les
inversions que hem fet. Li posaré l’exemple de
MasMovil...
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De totes maneres no es pot catalogar de cap manera
com un èxit. I quan un és responsable polític, ho ha
de dir. I no és qüestió d’ara dir de si van ser els
arquitectes o no perquè el qui ha d’assumir l’última
responsabilitat sempre és el Govern que està de torn.
I en primera persona el seu cap de Govern perquè
això va ser una decisió col·legiada del Govern
d’Andorra.
I evidentment pel seu al·legat que ha fet, que
bàsicament no anava pels locals, anava per tornar a
demostrar la mala gestió de The Cloud, i em diu que
sí, doncs això ho ha aconseguit a mitges perquè quan
es fa una intervenció d’aquestes, i quan el cap de
Govern li diu que no va ser reeixit. I no se’m cauen
els anells per dir-ho. I em recordo que gastem
330.000 euros més 200.000 euros, però potser el
ministre perquè ha sigut prudent, cautelós i perquè
no és qüestió de fer aquí picabaralles innecessàries,
però la gestió d’Andorra Telecom, en línies generals,
amb aquest nou èxit diguem-ho així, és una gestió
dic passant, no siguem massa petulants que mai
s’havia vist. Perquè ningú se’n recorda, -per això dic
que el Sr. ministre ha sigut molt prudent que amb
l’operació de Mas Mòbil, ja no parlem dels tres
milions que vostè ens recorda, ni dels 300.000 euros.
Estem parlant d’un benefici net de 23 milions
d’euros.

El Sr. síndic general:
Hauríeu d’anar acabant, si us plau.
El Sr. Jordi Torres:
... i jo penso que amb això compleix amb escreix la
gestió que hem fet al si de la compamyia.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sra. consellera.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, moltes gràcies Sr. síndic.
Queda clar que no han pensat vostès amb cap
alternativa, malgrat s’hi va comprometre ja fa molt
temps. No ens sorprèn massa, però crec que està bé
que quedi evidenciat. I crec també que està clar que
el fracàs de Demòcrates per Andorra en relació a
aquest projecte els perseguirà molt de temps, tot i
que malauradament ens perseguirà a tots, perquè
continuarem durant temps encara pagant-ne les
conseqüències.

Miri, jo li dic això perquè, -28, doncs cinc més-, 28
perquè a l’hora de la veritat, nosaltres, i ho paro
aquí, no n’hem fet mai massa publicitat, però això
quedarà com la gestió amb benefici dels ciutadans
amb un futur. I evidentment tindrem d’assumir, i ja
faran el possible per eixamplar-ho, amplificar-ho
durant la campanya, que no hem reeixit, i jo en
primera persona en sóc també responsable. I en tot
cas nosaltres no en farem una campanya...

I no tinc repregunta, Sr. síndic, però pensava que era
important destacar això.

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Hauríeu d’anar acabant, si us plau.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

El Sr. cap de Govern:

No sé si voleu afegir alguna cosa Sr. ministre...

...a favor dels 28 milions, que van molt més enllà del
que hem gastat amb l’operació de The Cloud perquè
en definitiva el pròxim Govern i els ciutadans en
sortiran beneficiats, i això és amb el que s’ha de
quedar aquest Govern.

Sr. cap de Govern.
El Sr. cap de Govern:
Sí, molt breument.

Moltes gràcies Sr. síndic.

És veritat, sap Sra. consellera general, vostè quan
parla de què és un fracàs col·lectiu de Demòcrates
per Andorra, home, és un fracàs relativament, no és
un...

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

Bé, deixi’m acabar Sr. Pere López.
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aquella edifici a la llarga, hauríem tardat més o
menys, s’hauria hagut d’enderrocar.

Sí, moltes gràcies Sr. síndic.

I a més aquell edifici, perquè vostès en diuen moltes i
variades, no estava ni catalogat, no estava ni
inventariat, i a més no feia part, fixi’s bé, i tot i que
hi havia granet, de l’època del granet inventariat ni
pel Govern d’Andorra ni amb catàleg comunal de la
Parròquia d’Andorra la Vella des d’un punt de vista
urbanístic.

Sr. cap de Govern, vostè ha dit que és un fracàs
relativament i al mateix temps ho assumeix. Jo crec
que és un fracàs total perquè vostès han tirat els
diners. Van enderrocar un edifici que era important
per molts ciutadans, per tant, jo ja sé que en política
hi ha molta gent que té molta barra, però venir aquí
a voler dir que només és un fracàs relatiu, em sembla
bastant fort.

I com que em fa gràcia, però no em fa gràcia fins i tot
em fa il·lusió de parlar amb vostè perquè me’n
recordo a l’última legislatura que vam tenir un
intercanvi sobre gespes, ara fem un intercanvi sobre
coses una mica més sofisticades, i potser hi entenem
tots plegats una mica més o mirem d’entendre-hi...

Jo crec que aquí el que queda de relleu és que vostès
no han tingut responsabilitat política, i és una
responsabilitat política que jo crec que ens l’estan
reclamant a crits els nostres ciutadans. Probablement
seran temes de campanya perquè les coses no es
poden fer d’aquesta manera. I Sr. Toni Martí, ho ha
dit vostè, va ser una decisió per un govern col·legiat,
entenc tots, vostè, tots els ministres, el proper
candidat a cap de Govern, tots.

El Sr. síndic general:
Hauria de cenyir-se en la qüestió...
El Sr. cap de Govern:

I que em parli de la bona gestió de Telecom i dels
milions que han pogut guanyar o no, això no té res a
veure. I en cap cas justifica el fet que vostès hagin
malgastat diners. És a dir que una cosa no té res a
veure amb l’altra, i no vulguem tergiversar ni
embolicar, jo crec que la gent és prou intel·ligent per
veure el que realment ha passat amb aquesta
brometa, si em puc permetre del Cloud, del núvol o
diguem-li com vostès vulguin.

...que és de la bona gestió o no d’Andorra Telecom.
Digui’n el que vulguin, miri li diré, no és que no va
ser un èxit, no ho vam reeixir. I el ministre a més ho
ha dit i ho ha dit tot el Govern, i independentment
de qui té la culpa, vam parar el projecte. I hem anat
al més immediat, ha deixat digne aquella zona pels
ciutadans. Com també sóc del parer del ministre, que
en un futur, però ja no en tindré cap responsabilitat,
s’haurà de fer alguna obre i potser el comú no hi
estarà d’acord i s’haurà de parlar, tot i que és
patrimoni de la STA.

I si puc fer una repregunta li voldria dir Sr. cap de
Govern, vostè està orgullós encara que sigui una
mica de tot el que ha anat tot aquest procediment?
Gràcies Sr. síndic.

Acabo Sr. síndic.
I després els 28 milions, evidentment fixi’s, no és un
mèrit d’aquest Govern. Jo em sumo a les paraules del
ministre. El fracàs és un fracàs del Govern, de dir-ho
en campanya. En canvi el mèrit dels 28 milions,
perquè aquests són els que continuaran si vostè
governa, i per tant i té un bon equip, és la bona
gestió professional d’Andorra Telecom.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. cap de Govern.
El Sr. cap de Govern:
La primera cosa és que s’ha de dir als ciutadans
d’Andorra que és veritat que aquella parcel.la té un
potencial, no especulatiu, un potencial a favor de
l’interès públic molt important. També se’ls ha de dir
als ciutadans d’Andorra que vostè no sé si va visitar
aquells locals que nosaltres vam enderrocar. Jo doncs
vuit anys donen per molt i vaig tenir l’ocasió de
poder-los visitar. Vaig poder visitar la caserna. Jo li
passaré unes fotos de com estava, i vaig tenir ocasió
també de visitar el centre d’exposicions, que jo dic
passant i vostè que és escaldenca no criticarà pas que
en aquests moments la part alta d’EscaldesEngordany és un mal indret. Però en definitiva

I per tant, saludo que evidentment els fracassos
sempre són del Govern i els èxits jo els vull
compartir amb els funcionaris.
Moltes gràcies.
El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.
Sra. Rosa Gili.
La Sra. Rosa Gili:
Sí, moltes gràcies Sr. síndic.
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Sr. cap de Govern, vostè és un crack de veritat,
perquè gairebé escoltant-lo sembla que ens hagin fet
un favor enderrocant aquest edifici.
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és que ara justifiquin la fortuna que ha costat aquest
projecte fallit amb la plusvàlua que es fa amb Mas
Movil. Perquè recordem que a principis de
legislatura, quan detectem que hi ha un informe
estratègic a STA i en demanem informació, al cap de
poc sorgeix la compra de Mas Movil, recordem la
quarta companyia de telefonia mòbil a Espanya.

És cert, jo no l’havia visitat però tinc constància que
vostès el van enderrocar per fer un macro edifici que
era una crònica d’una mort anunciada. Tothom ho
veia, ho havíem dit vàries vegades. Des del meu grup
ho havíem dit, en aquesta sala ho havíem dit, a les
compareixences amb els dos ministres crec, amb el
que hi havia abans i també amb el Sr. Torres per
tant, el fet de com estava aquest edifici, entenc que
és un altre tema, del qual hagués estat bé parlar-ne i
ens hi haguessin trobat segurament amb si feia falta
invertir-hi, faltaria més. Però sí, ara veient la foto de
com està ara, és evident que és un èxit total la gestió
del patrimoni públic, no hi ha cap dubte.

Aquesta operació se’ns ven com una operació
estratègica per parar la davallada d’ingressos
d’Andorra Telecom. Que ens havia de suposar,
dividends a part, set milions d’ingressos recurrents a
l’any per Andorra Telecom. Que havia de suposar
fins a 100 llocs de treball perquè des d’Andorra
Telecom es faria la facturació. Es faria tot el nou
show de televisió sobre fibra per Mas Movil... Sí
m’escolta? I tot això havia de suposar, recordem per
a l’edifici dels Arcs de la Massana no sé quants llocs
de treball, ingressos recurrents, etc., etc. I un bon dia
es despengen, i l’operació estratègica passa a ser una
operació financera de 28 milions, que vostè diu ara
de plusvàlua, que em vol justificar que amb aquests
28 milions es pot pagar la desfeta de The Cloud, però
jo li recordo que aquests 28 milions d’euros han
servit per comprar una companyia que passa fibra als
xalets de Marbella, i que a més a més a la Llei de
pressupost de l’any 2019 volen ampliar la capacitat
d’Andorra Telecom perquè pugui invertir més en
aquesta companyia.

I m’agradaria acabar Sr. síndic dient que sap que crec
que és una llàstima, que en aquesta darrera pregunta
vostè no hagi pogut utilitzar el retrovisor. Llàstima,
aquí no ens ha pogut atribuir cap culpa en el tema de
The Cloud, quina llàstima Sr. cap de Govern.
Moltes gràcies.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Bé, hauríem d’evitar caure en debats...
Sr. cap de Govern.

D’ençà que ja estem em sembla en 21 milions
d’euros, llavors, no em barregi les pomes amb les
peres! Han passat d’un projecte estratègic a un
projecte financer i ara vol tapar la desfeta de The
Cloud amb la plusvàlua de MasMovil diners que
s’estan posant a Marbella amb una companyia que
passa fibra als xalets dels anglesos.

El Sr. cap de Govern:
Sí perquè com que no hi ha pregunta, però deixi’m
acabar. Jo ja estic a punt de plegar, deixi’m acabar
aquest moment històric que s’acaba, és del Govern
d’Andorra, deixi’m acabar a mi. Llavors ja veurà que
m’ho deixarà acabar bé.

En què quedem Sr. cap de Govern?

No ens posarem d’acord, té raó, ha sigut un plaer de
discrepar en gairebé tots els punts amb vostè, tenim
plantejaments diferents. I en tot cas li desitjo molta
sort en política, com jo me la desitjo a mi mateix en
la meva vida professional. Ha sigut un plaer
contestar en nom del Govern totes les preguntes, i és
la nostra obligació d’estar controlats pels M. I.
Consellers Generals.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Per part del Govern, té la paraula el ministre, Sr.
Jordi Torres.
El Sr. Jordi Torres:

El Sr. síndic general:

Sí, gràcies Sr. síndic.

Gràcies.

Doncs, em sembla una mica desafortunada la
intervenció del Sr. Carles Naudi tot i que hi ha
algunes coses que podríem estar d’acord o podríem
compartir, però aquí s’esperava, amb la inversió de
MasMovil, s’esperava que hi haguessin tota una sèrie
de sinèrgies i aquest era l’objectiu real de la
companyia, és a dir, que ens aportés beneficis i que
ens aportés sinèrgies. Amb el cap del temps

Sr. Carles Naudi.
El Sr. Carles Naudi:
Gràcies Sr. síndic.
Més enllà de si podem estar d’acord amb la seva
decisió respecte al Cloud, el que veig amb mals ulls
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MasMovil, com és d’evidenciar, és va fer molt més
gran, va créixer molt i nosaltres per ells d’alguna
manera vam quedar en un segon pla i les sinèrgies no
van arribar, per això es va agafar l’opció de
desinvertir aquesta part. És a dir, una cosa és... el
que passa és que aquí se’ns vol criticar tota la gestió
d’Andorra Telecom quan penso que hem actuat amb
responsabilitat també vist el cost elevat i que no
hagués sigut un edifici rentable i se’ns diu que la
gestió no ha estat bona. Aquí hem donat, per
exemple, un exemple de gestió que ha estat bo; i no
em negarà vostè l’altre exemple de diversificació que
hi va haver també amb el call center de La Massana a
l’edifici els Arcs que em consta que hi ha més de
seixanta treballadors que van cada dia a treballar a la
seva parròquia. Doncs, penso que a nivell de gestió
no es pot dir que la gestió de The Cloud hagi estat la
millor però no és per culpa del Govern, és a dir, ens
hem trobat que per responsabilitats no podíem fer res
més que aturar aquest projecte i fer que fos un
projecte rentable perquè tenim la responsabilitat
com a gestor de la companyia de fer-ho així.
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Jo ja entenc que hi ha molts temes per posar sobre la
taula, però potser ens hauríem de centrar en el motiu
de la pregunta o d’anar-lo per tancat i en un altre
lloc doncs tenir el debat oportú.
Sr. cap de Govern.
El Sr. cap de Govern:
No, molt breument.
En la meva intervenció he dit que una cosa no treu
l’altra i em sembla que he estat molt honest
reconeixent una cosa i tampoc volent amplificar el
mèrit de l’altra. El que passa és que vostè arriba tard
i potser no ha arribat a veure tota la meva contesta,
però no anava per aquí.
En tot cas, nosaltres entenem que una cosa no ho
hem fet bé, diguem-ho així de clar, i això no treu que
també tenim l’obligació de fer les coses bé d’un altre
costat. Si els hi convé la contesta perquè és el que
hem expressat en aquest sentit.
Moltes gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Moltes gràcies.

Sra. Rosa Gili.

Sr. Carles Naudi i després Rosa Gili.

La Sra. Rosa Gili:

El Sr. Carles Naudi:

Moltes gràcies. Només molt ràpid.

Gràcies Sr. síndic.

Sr. Torres, dir que no és culpa del Govern em sembla
molt fort, però bé... És igual!

Jo el que lamento és que digui que la meva
intervenció és desafortunada. Llavors jo li diré que la
seva gestió és improvisada, perquè un dia es
despengen dient que és una inversió estratègica i al
cap de dos anys ho endolceixen dient que és una
inversió financera. Tots els beneficis afegits que hi
havia d’haver per Andorra Telecom i el seu personal
ha desaparegut, ha volat com The Cloud.

I pel Sr. cap de Govern... Miri, Sr. cap de Govern és
l’últim però vostè obre uns melons aquí que es van
complicant, però bé...
Jo el que li voldria contestar en relació a les seves
paraules, un plaer compartit, per a mi un honor
haver estat en aquesta Sala i haver pogut representar
als seus ciutadans, evidentment també li desitjo
molta sort tant sigui en política, però malgrat tot jo
crec que em quedaré amb el fet de què acabarem
aquesta legislatura i segurament les dues amb el mal
regust de decisions desencertades, decisions que han
perjudicat els nostres ciutadans i que deixen a molts
d’ells amb molt mala situació.

Llavors, el que no li permeto és que ara ens
maquillin tot el cost de no fer The Cloud amb
l’operació de MasMovil... Això no li permeto! No
barregin les pomes amb les peres, perquè això no pot
ser.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Crec que aquest és el balanç a fer i francament
cregui que ho lamento de veritat.

Gràcies.

Moltes gràcies Sr. síndic.

Ara els hi donaré la paraula.

El Sr. síndic general:

El que passa és que tenim una pregunta que era
sobre les noves oficines d’atenció al client d’Andorra
Telecom.

Moltes gràcies.
Sr. cap de Govern.
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El Sr. cap de Govern:
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Bé, malgrat aquest to de comiat els recordo que
tenim encara tres consells a celebrar les properes
setmanes, tres com a mínim.

Sí, molt breument, a veure si puc aconseguir de... A
veure si se’m deixa aquesta oportunitat Sr. Pere
López, de concloure així una llarga trajectòria
política almenys amb les sessions de preguntes.

No havent-hi més punts a l’ordre del dia, s’aixeca la
sessió.
(Són les 12.02h)

Jo no tinc la sensació que tingui una botiga de
comestibles i hagi obert tants melons. A mi em
sembla que hem fet la gestió més rigorosa que hem
sabut que no ha estat compartida i, en tot cas miri,
es queda contenta en tot cas pel que queda, almenys
pel que evidentment cada un dels melons que vostè
pensa que hem obert, que jo no veig que siguin tants,
jo n’assumeixo la meva responsabilitat i no tindré
temps d’obrir-ne més però el plaer ha sigut conjunt.
No, Sr. Pere López, segur que per vostè l’obriré fins
l’últim dia que torni la clau! Però, en tot cas la
tornaré havent fet la feina el més honestament que
he sabut que per això he anat a la política i sempre
pot venir gent, i ho desitjo, un pròxim cap de
Govern i un Govern que ho faci millor que l’actual.
Moltes gràcies.
El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.
Sr. Torres, teniu la paraula.
El Sr. Jordi Torres:
Disculpi. Gràcies Sr. síndic.
Doncs, el Sr. Naudi em deia que Andorra Telecom
faci una gestió improvisada, i em sembla molt injust
de cara a tots els treballadors que tenim a Andorra
Telecom. Penso que no és una gestió improvisada
sinó una gestió dinàmica de l’afer aquest que vam fer
de MasMovil.
Només volia concretar aquest petit detall sense voler
obrir ni cap taronja, ni cap meló, ni res més.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Sr. conseller.
El Sr. Carles Naudi:
Ja ho vaig dir en la darrera sessió de preguntes, Sr.
Torres... separem Govern d’STA. STA treballa molt
bé. És Govern que marca malament les directrius.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
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Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral
disponibles per a la sessió del dia 23 de gener del
2019
1- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller
general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data
17 de gener del 2019, relativa a l’avaria del sistema
informàtic del Govern, (Reg. Núm. 78).
2- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon,
conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per
escrit de data 22 de gener del 2019, relativa a les
compensacions de les guàrdies forenses, (Reg.
Núm. 102).
3- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Josep Majoral Obiols,
conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per
escrit de data 22 de gener del 2019, relativa als
treballs que es duen a terme a l’obra coneguda
com “el vial de Sant Julià de Lòria”, (Reg. Núm.
103).
4- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez,
president del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de
data 21 de gener del 2019, relativa als problemes
d’abastiment de medicaments, (Reg. Núm. 106).
5- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del
Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 11 de
gener del 2019, relativa a les dades sobre el cost de
l’habitatge de lloguer per a l’any 2018, (Reg. Núm.
52).
6- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del
Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 11 de
gener del 2019, relativa al cost que suposaria
establir una tretzena paga per als pensionistes,
(Reg. Núm. 53).
7- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del
Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 11 de
gener del 2019, relativa a les funcions de
determinats càrrecs de relació especial, (Reg. Núm.
54).
8- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general
del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 11 de
gener del 2019, relativa a les oficines d’atenció al
client d’Andorra Telecom, (Reg. Núm. 66).
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