Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 14/2021 - 38 pàgines
Sessió ordinària del dia 10 de juny del 2021

El dia 10 de juny del 2021, dijous, es reuneix a la Casa
de la Vall, (nou hemicicle), el M. I. Consell General,
en sessió ordinària convocada d'acord amb allò que
estableix el Reglament de l'Assemblea i amb l'ordre
del dia que figura en el Butlletí del Consell General
núm. 60/2021, que és el següent:

M. I. Sra. Maria Martisella González
M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo
M. I. Sra. Ester Molné Soldevila
M. I. Sr. David Montané Amador
M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud
M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells
M. I. Sr. Roger Padreny Carmona
M. I. Sra. Meritxell Palmitjavila Naudí
M. I. Sr. Josep Pintat Forné
M. I. Sr. Joan Carles Ramos Reboredo
M. I. Sra. Núria Rossell Jordana
M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez
M. I. Sr. Carles Sánchez Rodríguez
M. I. Sra. Roser Suñé Pascuet
M. I. Sra. Susanna Vela Palomares

1. Examen i votació de la Petició d’autorització per
prorrogar la facultat del Govern d’establir les
restriccions i mesures previstes en els articles 4 de
la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de
seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat,
del 20 de març de 1989, segons acord del 19 de
maig del 2021.
2. Preguntes al Govern amb resposta oral, (segons
llistat annex).
Un cop oberta la sessió, sota la presidència de les
M. I. Sres. Roser Suñé Pascuet i Meritxell Palmitjavila
Naudí, Síndica General i Subsíndica General,
respectivament, s'ha procedit a comprovar la
presència dels membres, que ha quedat registrada
d'acord amb la relació següent:

S’ha excusat l’absència dels M. I. Srs. Marc Magallon
Font i Jordi Font Mariné.
També hi és present el M. I. Sr. Xavier Espot Zamora,
Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs. Sr. Jordi
Gallardo Fernàndez, ministre de Presidència,
Economia i Empresa; Josep Maria Rossell Pons,
ministre de Justícia i Interior; Víctor Filloy Franco,
ministre de Territori i Habitatge; Judith Pallarés
Cortés, ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat;
Joan Martínez Benazet, ministre de Salut; i Sílvia Riva
González, ministra de Cultura i Esports.

M. I. Sr. Oliver Alís Salguero
M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset
M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny
M. I. Sra. Alexandra Codina Tort
M. I. Sra. Bernadeta Coma González
M. I. Sr. Ferran Costa Marimon
M. I. Sr. Carles Enseñat Reig
M. I. Sr. Raul Ferré Bonet
M. I. Sra. Sílvia Ferré Ghiringhelli
M. I. Sr. Jordi Font Mariné
M. I. Sr. Pere López Agràs
M. I. Sra. Eva López Herrero
M. I. Sr. Marc Magallon Font
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Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa Besolí,
secretari general del Consell General.

Sessió ordinària del dia .. de ...... del 2021

Casos totals: 13.805. Increment respecte al dia
anterior: 14; casos actius: 100; altes: 13.578;
defuncions: malauradament 127.

(La M. I. Sra. Sílvia Ferrer Ghiringhelli, secretària de
la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)

Hospitalitzacions -i d’això ens n’hem de felicitar-: cap
hospitalització ni a planta ni a l’UCI. Durant aquest
matí s’ha donat l’alta a la darrera persona que estava
ingressada a planta.

(Són les 16.02h)
La Sra. síndica general:

Així doncs, d’acord amb l'exposat, senyores i senyors
consellers generals, sol·licito el seu vot favorable a la
pròrroga de la facultat del Govern d’establir les
restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la
Llei 30/2018 del 6 de desembre, qualificada de
seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat, del
20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la
salut pública per un període d’un mes.

S’obre la sessió. Bona tarda a tothom.
1- Examen i votació de la Petició d’autorització per
prorrogar la facultat del Govern d’establir les
restriccions i mesures previstes en els articles 4 de
la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de
seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat,
del 20 de març de 1989, segons acord del 19 de
maig del 2021.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

La petició d’autorització fou publicada en el Butlletí
número 57/2021, del 26 de maig.

Gràcies, senyor ministre.

Intervé pel Govern per exposar les raons que
justifiquen la sol·licitud de pròrroga, el Senyor Josep
Maria Rossell.

Iniciem les intervencions dels grups.

Sr. Josep Maria Rossell

La Sra. Carine Montaner:

Gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sra. síndica.

Avui es sotmet a votació en aquesta Cambra la
pròrroga de la facultat del Govern per establir les
restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la
Llei 30/2018 del 6 de desembre, qualificada de
seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat, del
20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la
salut pública per un període d’un mes.

Aquesta Llei, com vostès saben, ha generat dubtes en
aquesta Cambra, dubtes de constitucionalitat en
aquesta Cambra a tal punt que es va presentar un
recurs davant el Tribunal Constitucional, amb un
cinquè dels consellers d’aquesta Cambra.

Sra. Carine Montaner, consellera general no adscrita,
és el seu torn.

Volia agrair públicament al Grup Socialdemòcrata per
la seva cortesia parlamentària. És un plaer i es fa
estrany, avui en dia, la cortesia parlamentària i s’ha
d’agrair, la veritat.

El passat 8 d’abril del 2021 el Consell General va
prorrogar la facultat del Govern d’establir les
restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la
Llei 30/2018 del 6 de desembre, qualificada de
seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del
20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la
salut pública per un període de dos mesos que
s’exhaureix properament. Cal dir que les mesures
adoptades fins a la data han permès una millora
progressiva en el nombre de contagis i actualment, les
dades epidemiològiques i el nombre de contagis en els
darrers dies indiquen una clara tendència a una
evolució positiva. Tanmateix, es considera adient el
manteniment d’algunes mesures de protecció i
prevenció del control de la pandèmia fins assolir el
percentatge de cobertura de la població vacunada,
prou elevat perquè el grau d’immunització de la
població sigui una eina suficient per controlar la
pandèmia. En aquest punt, passo a donar les
principals dades epidemiològiques a data d’avui.

El Tribunal no es va pronunciar, no es va voler
pronunciar el Tribunal Constitucional i, per tant,
continuo tenint dubtes al respecte. És per això que no
donaré suport a aquesta Llei, a aquesta pròrroga.
Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sra. consellera.
Pel Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos,
alguna intervenció?
Pel Grup Parlamentari Terceravia més Unió
Laurediana més Independents, Sr. Josep Pintat.
El Sr. Josep Pintat:
Gràcies Sra. síndica.
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El nostre Grup Terceravia donarà suport a les mesures
de protegir la salut pública que demana el Govern.
Moltes gràcies, senyora Síndica.
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La Sra. síndica general:
Gràcies senyor Rossell.
Vistes les intervencions i en aplicació dels articles 74
i 136 bis del Reglament, procedirem a la votació a mà
alçada.

La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Pintat.

Vots a favor?

Pel Grup Parlamentari Liberal alguna intervenció?

Vots en contra?

Pel Grup Socialdemòcrata? Sra. Susanna Vela.

Abstencions?
Senyora secretària, si ens comunica el resultat, si us
plau.

La Sra. Susanna Vela:
Sí, gràcies Sra. síndica.
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata sempre ha
donat suport a les mesures i a les restriccions
necessàries per garantir la salut dels nostres
conciutadans. El passat mes d’abril així ho vam
aprovar, per tant, donarem també suport a la segona
pròrroga d’aquestes mesures i restriccions.

La Sra. Sílvia Ferrer:

Gràcies Sra. síndica.

La Sra. síndica general:

Gràcies senyora Síndica.
25 vots a favor, 0 en contra i 1 abstenció.
Gràcies senyora Síndica.

Moltes gràcies.

La Sra. síndica general:

A la vista del resultat, declaro aprovada la petició
d'autorització per prorrogar la facultat del Govern
d’establir les restriccions i mesures previstes en els
articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre,
qualificada de seguretat pública, i 59 de la Llei general
de sanitat, del 20 de març de 1989, segons acord del
19 de maig del 2021.

Gràcies Sra. Vela.
Pel Grup Parlamentari Demòcrata, Sr. Carles
Enseñat.
El Sr. Carles Enseñat:
En nom de la majoria parlamentària, en nom de
Ciutadans Compromesos, del Grup Parlamentari
Liberal i Demòcrata, òbviament donarem suport a
aquestes mesures que ens han acompanyat i ens
hauran d’acompanyar un temps més, però que gràcies
a l’esforç de tota la ciutadania, gràcies a l'esforç i la
disciplina dels nostres conciutadans, doncs hem
pogut, en aquest cas, començar a trobar la nova
normalitat.

2- Preguntes al Govern amb resposta oral.
Us recordo que segons disposa l’article 131 del
Reglament del Consell General, el temps total per
substanciar una pregunta incloent també la rèplica i
la dúplica, no pot excedir de vuit minuts, dividits en
parts iguals i que finida la resposta del membre del
Govern, si el conseller general que formula la
pregunta ho sol·licita, la síndica general li concedirà
la paraula per un minut per repregunta, per tal que
pugui formular fins a un màxim de quatre repreguntes
estrictament sobre la mateixa matèria. La síndica
general concedirà la paraula per un minut a la resta
de consellers generals que ho demanin, per tal que
formulin fins a dues repreguntes estrictament sobre la
mateixa matèria. El membre del Govern disposarà per
la resposta del mateix temps.

Gràcies, senyora Síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies, senyor Enseñat.
El Govern desitja tornar a intervenir? Senyor Rossell
El Sr. Josep Maria Rossell:
Sí, gràcies Sra. síndica

Alhora us informo que s’han presentat tres preguntes
amb caràcter urgent, admeses a tràmit per la
Sindicatura. Procedirem, per tant, amb la primera
pregunta.

Només simplement per agrair als grups parlamentaris
el seu suport. Esperem i desitgem que durant els
propers mesos, doncs aquestes pròrrogues vagin
minvant i que al final doncs ja no siguin necessàries.

1. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern,
presentada pel Molt Il·lustre Senyor Pere López
Agràs, president del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 8 de juny del

Moltes gràcies.
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2021, relativa a la no implantació del tercer
pagador.

Sessió ordinària del dia .. de ...... del 2021

Socials o com al 100% per les persones que no tenen
els recursos suficients, doncs es pot accedir al sistema
sanitari.

Fou registrada amb el número 597, i s’ha publicat al
Butlletí número 64/2021, del 9 de juny.

Però he de precisar que també és la nostra voluntat
arribar a aquesta figura i, com vostè sap, ens faltaven
dues peces, fonamentalment una de la reforma
sanitària, que és el Decret de la cartera de serveis, que
defineix quines són les prestacions que assumeix la
CASS, però també qui les fa i com les fa, i aquesta és
una peça important per poder implantar doncs la
figura del tercer pagador i així mateix també el quadre
de comandament de la via preferent. Aquests dos
projectes van quedar ajornats per l’arribada de la
pandèmia, i en aquests moments l’equip que
treballava, sobretot en la cartera de serveis, es dedica
a les vacunes i la primera consigna que té, la primera
indicació que té, és que quan sembli que puguem
afluixar doncs aquesta dedicació, la primera peça que
posarem en marxa és el Decret de cartera de serveis
que, a més, haig de dir que està molt i molt avançat.

Exposa la pregunta el senyor Pere López Agràs.
El Sr. Pere López:
Sí, gràcies, senyora Síndica.
Vist que des de l’any 2013 diferents ministres del
Govern han anunciat la implantació del tercer
pagador, i vuit anys després dels anuncis fets, encara
continua pendent de desplegar-se de manera àmplia i
extensa.
Vist que aquests reiterats anuncis suposen al nostre
entendre, jugar, d’alguna manera, amb les
expectatives i amb la il·lusió dels molts ciutadans,
especialment d’aquells que disposen de menys
recursos i que necessiten de la implantació d’aquesta
mesura.

Per tant, un cop tinguem el Decret de cartera de
serveis i haguem començat el quadre de
comandament de la via preferent, podrem començar
a utilitzar doncs aquesta figura del tercer pagador per
altres prestacions, que anirà més enllà només del que
és l’accés al metge referent.

Vist que, al nostre entendre, es tracta d’una qüestió
de dignitat personal i de drets, i que en un país
desenvolupat com el nostre, no és admissible que cap
persona no pugui accedir a la sanitat per poder-se
realitzar una visita, una prova o una analítica o
qualsevol altre tractament per manca de recursos
econòmics.

Moltes gràcies, senyora Síndica.

Es demana doncs al Govern: quan té per fi la intenció
d’implantar el tercer pagador?

La Sra. síndica general:

Gràcies senyora Síndica.

Per la rèplica, senyor López?

Gràcies senyor Martínez Benazet.

La Sra. síndica general:

El Sr. Pere López:

Gràcies Senyor López.

Sí, gràcies Sra. síndica.

Respon pel Govern, el senyor Joan Martínez Benazet.

Bé, com deia abans, amb motiu de la pregunta, doncs
des de l’any 2013, que diferents ministres doncs del
Govern han anunciat aquesta mesura. Jo recordo
l’any 2013 amb l’acte de l’Aula Magna com la senyora
Cristina Rodríguez, llavors ministra del govern
Demòcrata ja anunciava que, imminentment, es
desplegaria la figura del tercer pagador.

El Sr. Joan Martínez:
Si bé, la pandèmia ha ajornat moltes coses. És evident
que nosaltres, quan es va agafar la pandèmia, estàvem
en un procés d’evolució, de fer evolucionar,
d’implantació, de la via preferent i de tota la reforma
sanitària. Amb la implantació de la via preferent ja es
va agilitar un d’aquests dispositius d’accés al sistema
sanitari que va ser la figura del tercer pagador ja per al
metge de família.

D’ençà doncs han passat altres ministres, sempre
doncs anunciant la immediatesa d’aquesta mesura. Jo
he tingut l'ocasió de preguntar, sobre aquesta qüestió,
amb vostè, a tres ministres del Govern sobre aquest
tema, i he de dir que no esperava la resposta que
m’acaba de donar de cap manera i que em suposa una
nova decepció doncs deixar pendent aquest projecte
que, pel que sembla, el Govern estava d’acord abans
de la pandèmia. Fins i tot va lliurar un informe al
Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de
Seguretat Social per a la seva implantació i ara vostè
ens posa dos qüestions al davant, que no són

Com vostè sap, i avui hem debatut, just abans de la
pandèmia, la intenció del Govern era conforme
progressaven una sèrie de peces de la reforma
sanitària, poder arribar a estendre aquesta figura del
tercer pagador. Tot i així, vostè sap que hi ha altres
mitjans per aconseguir doncs que l’accés al sistema
sanitari sigui a l’abast de tothom, no? I en aquest
sentit, doncs, tant per les ajudes que es fan des d’Afers
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precisament dues qüestions menors. Ens parla de què
estigui finalitzada la Cartera de serveis, un projecte
del qual deu fer 20 anys que es parla en aquest país,
doncs de la Cartera de serveis i que, a més, doncs els
equips que han de treballar en aquest projecte estan
ocupats o estan dedicats principalment a la gestió de
la pandèmia; i em parla d’un projecte que he de
reconèixer que conec bastant menys que és el del
quadre de comandaments de la via preferent. Però en
tot cas, doncs si aquestes dues qüestions han de venir
amb caràcter previ, tot apunta que malauradament
falta molt temps encara perquè el projecte del tercer
pagador vegi la llum.
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exagerar les coses perquè, li dic, com a metge, que
sempre que he tingut un pacient que necessitava
d’una tècnica que jo havia indicat o que havia indicat
un altre professional, doncs a través de Treball Social
de Primària sempre s’ha donat accés a aquesta
possibilitat, per tant, tampoc és aquesta la realitat.
Però entenc que de vegades pot ser incòmode recórrer
a aquest sistema i que per tant, estem a favor
d’aquesta..., com ho vam dir en aquell moment, però
per tal d’implementar... Miri, vostè parla de 2013 però
la reforma sanitària s’ha accelerat enormement
durant el 2018 i 2019 i fins als inicis del 2020, fins i
tot durant la pandèmia, s’ha estès la història clínica
compartida i també la figura de la via preferent. Per
tant, és des d’aquest moment que tenim les eines i
comencem a tenir les eines per poder posar aquesta
figura del tercer pagador, que sens dubte recolzarem
en quant tinguem fets aquests dos passos, o aquest pas
més important que és la Cartera de serveis en els
propers mesos. Per tant, no tardarem gaire a veure
aquesta figura doncs, ja en funcionament.

Jo li he de demanar a vostè en tant que ministre i a
més, en el seu cas com a metge, què li sembla, o quin
parer li mereix, i estic segur que vostè coneix casos,
perquè els coneixem tots, que una persona que té una
recepta a les seves mans, doncs no pugui comprar un
medicament o no pugui fer-se una analítica, o no
pugui fer-se visitar per l’especialista al qual se li ha
prescrit perquè no té diners per fer-ho, no té diners
per pagar-ho i ha d’esperar doncs a final de mes, o
quan cobri la nòmina, o buscar algun altre equilibri
financer amb les altres despeses que tingui per poderho fer. Perquè, a més, suposo que vostè entén que si
doncs aquest tractament o aquesta analítica o el que
sigui, se li ha prescrit és que en té una necessitat i que
per tant l’ajornament per qüestions econòmiques pot
suposar o suposa un greu perjudici per a la seva salut.

Moltes gràcies, senyora Síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Senyor Ministre.
Iniciem les repreguntes. Senyor López.
El Sr. Pere López:

Gràcies, senyora Síndica.

Sí, gràcies senyora Síndica.
És cert que vostè doncs al principi d’aquesta
legislatura va dir que implantaria el tercer pagador, un
cop es fes la cartera de serveis. També és cert que
evidentment, doncs els fets sobrevinguts han fet que
aquest projecte no tirés endavant, però també li vull
demanar, amb la informació que tenim nosaltres, el
setembre de 2020 es va trametre al Consell
d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat
Social un projecte de decret del tercer pagador, amb
la qual cosa cal imaginar que el Govern hi estava
d’acord en tirar endavant aquesta proposta i pel que
sembla, absolutament desvinculada d’aquesta
necessitat de fer la cartera de serveis.

La Sra. síndica general: 00.17.32
Gràcies senyor López.
Per la dúplica, gràcies Senyor Martínez Benazet.
El Sr. Joan Martínez:
Si bé, m’estranya que li sorprengui la meva resposta
perquè és la mateixa que vaig fer doncs al 2019, abans
que comencés la pandèmia. En aquell moment
estàvem treballant de forma molt intensa amb el
Decret de Cartera de serveis, decret que veurà la llum
ben aviat. Espero que quan el meu equip s’hi pugui
tornar a posar, que crec que està molt avançat i que
falta una consulta dels col·lectius professionals
pràcticament i després veurà la seva llum.

Jo li vull demanar: què ha canviat des del setembre de
2020 en què el Govern ja tenia un esborrany de decret
del tercer pagador, a ara, en què sembla doncs que
això encara anirà per bastants mesos?

En el quadre de comandament també s’hi està
treballant des de fa temps i en aquest moments s’hi
està treballant i també serà una peça més de control
dels actes que es fan i de com es fan i de la qualitat
d’aquests actes, perquè volem garantir sobretot l’accés
a la sanitat pública per part de totes les persones, però
sobretot que es prestin serveis de la màxima qualitat.
De tota manera, també li diré que tampoc cal, doncs,

Gràcies senyora Síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies, senyor conseller. Senyor Martínez Benazet.
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El Sr. Joan Martínez:
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determinat hi havia una decisió política de fer-ho,
doncs ara constato que per part del Govern, en boca
del seu ministre, no hi ha la voluntat de fer-ho.

Sí, el que ha canviat és que hi ha hagut la pandèmia
després, amb posterioritat, i com també vaig dir en
debat parlamentari aquest tercer pagador, -a més ho
vaig dir, ho recordo perfectament, es va parlar
d’aquesta proposta que es a portar al Consell
d’Administració de la CASS-, que estava subjecta
justament a què acabéssim la feina de la cartera de
serveis concretament. I seguim estant en aquell punt
perquè hi ha hagut una pandèmia al mig. Però a no
tardar, tindrem aquesta cartera de serveis. De la
mateixa manera que hem implementat la història
clínica compartida, tot i amb la pandèmia, i la via
preferent, doncs implementarem la cartera de serveis,
el Decret de la cartera de serveis, millorant la qualitat
de l’atenció a les persones, evitant aquelles proves que
no estan indicades o que aporten valor per a la salut
de les persones i en base a això podrem tenir també
aquesta figura del tercer pagador.

Jo no diré que la pandèmia és una excusa, però si el
reglament estava fet el setembre del 2020, igual que
estava fet llavors, està fet ara. Si a més una àmplia
majoria, pel que sembla, amb la informació que tenim,
del Consell d’Administració de la CASS ho veia amb
bons ulls, i fins i tot pensaven que el text era bo per
tirar-lo endavant, jo crec que s’estan dient excuses i
que no hi ha la voluntat política de tirar-ho endavant.
Diguem les coses com són, no hi ha tanta dificultat.
La cartera de serveis, això sí que em preocupa, perquè
fa vint anys que en sentim parlar. No hi ha tanta
dificultat per posar en pràctica el tercer pagador i
vostès tenien un text al setembre.
Per tant, li demano: si el Govern ara ha canviat de
parer i no té la intenció política de tirar endavant el
decret que ja tenia escrit al setembre del 2020?

Per tant, no és que hem d’esperar doncs molt de
temps, sinó a tenir tots els passos de la reforma
sanitària, que es van succeint un darrere l’altre i que
crec que amb aquest Govern s’han succeït d’una
forma ràpida, amb el parèntesi de la pandèmia, fins i
tot amb la pandèmia s’ha progressat. Doncs a no
tardar, per tant, tindrem aquestes peces sobre la taula
i podrem avançar en aquest sentit. Sempre i quan la
pandèmia no faci cap cosa rara i ens tinguem que
dedicar tots exclusivament a “salvar els mobles”.
Esperem que no perquè en aquest sentit també soc
optimista.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sra. López.
Sr. Martínez Benazet.
El Sr. Joan Martínez:
Vostè li podrà donar totes les voltes que vulgui, però
li contestaré el mateix, estem en la mateixa posició
que en aquell moment. La implementació d’aquell
decret estava condicionada a avançar amb la cartera
de serveis i poder-la aprovar, perquè sinó, tindríem
alguna distorsió en la utilització del nostre sistema
sanitari i, per tant, estem en la mateixa posició, no
hem canviat de criteri. La nostra intenció és accelerar
al màxim amb la cartera de serveis, que vostè sap que
fa tants anys que se’n parla. Doncs durant aquesta
legislatura, amb la interrupció de la pandèmia, s’ha
avançat moltíssim amb ella. De fet el document
pràcticament està llest, pendent només d’una
consulta, com no podia ser d’altra manera, amb els
diversos col·legis professionals. Per tant, quan això
estigui fet, podem aprovar la cartera de serveis,
esperem que no sigui gaire temps, tinguem uns
mecanismes de control millors de la via preferent, que
a la via preferent li calen uns mecanismes de control.
Nosaltres, com vam dir en aquell moment, i com vam
expressar amb algun debat posterior, doncs
implementarem el tercer pagador. I a més a més, li diré
que vostè defensava el tercer pagador per a les
persones de la tercera edat i nosaltres en aquest sentit
som partidaris del tercer pagador utilitzar-lo per
qualsevol tipus de persona que accedeix al sistema

Moltes gràcies, senyora Síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies, senyor ministre.
Segona repregunta, senyor López.
El Sr. Pere López:
Sí, gràcies Sra. síndica.
Jo crec -respectant evidentment tota la feina que es fa
a la pandèmia- que en alguns casos s’utilitza la
pandèmia com a excusa per a tot, i que jo crec que
potser el que està havent-hi són unes discrepàncies
polítiques en el si del Govern o en el si de
l’organització entre el Govern i el Consell
d’Administració de la CASS per tirar endavant una
proposta. Si el Govern tenia, al setembre del 2020, és
a dir, un cop la primera fase de la pandèmia i el primer
gran confinament havia passat, un decret fet, doncs
simplement s’havia de tirar endavant allò que estava
fet, amb els ajustos que calgués per tirar-lo endavant.
És a dir, aquí no hi ha res més a esperar que la decisió
política de fer-ho o no fer-ho. I si en un moment
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mecanismes de control previs.
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tercer pagador és voluntat del Govern arribar-hi, però
amb uns mecanismes, amb uns circuits establerts
clars, i que facin que aquesta utilització del tercer
pagador vagi en bé, en benefici de la salut i aporti
valor a la salut de les persones, no em vagi amb un
desordre del sistema sanitari.

Moltes gràcies, senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Senyor ministre.

La reforma està sent molt eficaç si es fan els passos un
darrere de l’altre amb totes les peces que vagin
encaixant. Això seria molt llarg d’explicar, però estic
disposat a explicar-li quan vostè vulgui i, com li dic,
això ho veurem, perquè crec que si la pandèmia no fa
cap cosa especialment rara i que ens obligui a tots,
com dic, a tots, a “salvar els mobles”, doncs això en
poc temps doncs crec que tindrem la figura de la
cartera de serveis, el Decret de la cartera de serveis
aprovat i, per tant, podrem seguir amb els passos
subsegüents, com podria ser aquest del tercer pagador.

Desitja fer tercera repregunta? Endavant Senyor
López.
El Sr. Pere López:
Sí. Gràcies senyora síndica.
Nosaltres portàvem al programa polític, i sempre hem
defensat una generalització del tercer pagador, són
vostès els que en tot cas, sembla que ho van preveient,
o ho van establint per fases, però nosaltres tenim molt
clar el que portàvem al nostre projecte, i avui estem
justament intentant que aquesta necessitat tiri
endavant, tot i que sembla que no serà així pel que
ens diu el senyor ministre.

Moltes gràcies, senyora Síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor ministre.

Jo li volia demanar si vostè, com a ministre de Sanitat,
comparteix les declaracions que feia uns pocs dies va
fer el president de la Caixa Andorrana de Seguretat
Social en el sentit de què la generalització de la figura
del tercer pagador pot suposar un creixement o que la
despesa sanitària s’incrementi de manera important, i
si és aquest un dels motius pels quals el Govern ha
canviat el seu criteri en relació a la implantació del
tercer pagador.

Quarta repregunta, senyor López?
El Sr. Pere López:
Sí. Em preocupa, i sincerament li dic que no m’agrada,
senyor ministre, escoltar que vostè que és ministre de
Sanitat, pensa que hi ha metges que prescriuen actes
mèdics que no són necessaris, i que la manera de
controlar aquests abusos és no estenent la
universalització de l’accés de la sanitat a tots els
ciutadans, perquè al final, si són unes manques de
control, o vostè creu que hi ha professionals, o
companys de professió que prescriuen actes mèdics,
cosa que jo no comparteixo, que no són necessaris, el
que ha de fer com a ministre de Sanitat és evitar o
controlar aquests possibles professionals de la salut
que no fan la seva feina però no perjudicar aquelles
persones que no tenen res a veure amb això i que no
poden anar al metge.

Gràcies senyora Síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor López.
Senyor Martínez Benazet.
El Sr. Joan Martínez:
Això ho diu vostè, és a dir, ho diu vostè que nosaltres
no tenim la voluntat política, i això ho diu vostè que
vostè defensava la generalització del tercer pagador.
Si vostè busca les actes del Consell hi veurà com vostè
el que va demanar exactament és el tercer pagador per
a les persones de la tercera edat i venia ja de la
legislatura anterior. I és quan nosaltres vam dir, no,
creiem que això es pot aplicar a tothom si fem uns
passos previs. Jo soc ministre de Govern, no soc el
president del Consell d’Administració de la CASS, i li
diré que puc entendre la inquietud del president de la
CASS en què si això no es fa amb aquests passos
previs, que ja és el que havíem anunciat durant el
2019, almenys amb aquest gran pas previ que és la
cartera de serveis, pot comportar una utilització
errònia del sistema sanitari. I amb això hi ha informes
que ho diuen així. Per tant, segueixo dient que al

Ja per acabar, li demano: en quina data es compromet
vostè a, d’una banda aprovar la cartera de serveis i,
conseqüentment, a què, per fi, aquest dret del tercer
pagador sigui una realitat al nostre país?
Gràcies senyora Síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies, senyor López.
Senyor Martínez Benazet?
El Sr. Joan Martínez:
Bé, m’estalviaré de fer les afirmacions que vostè fa.
Veig que vol entrar en aquest debat que, jo crec que
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ho he deixat ben clar: el tercer pagador el tindrem
quan hi hagi uns mecanismes previs, perquè la
reforma sanitària són una sèrie d’engranatges que han
d’engranar perquè les coses, he dit, perquè les proves
que s’indiquen doncs tinguin, aportin un valor per a
la salut de les persones, no perquè les proves que
s’indiquin doncs no estiguin fetes amb el prou
coneixement, i això succeeix. Però no entraré en
aquest debat, el dia que vulgui, com dic, li explicaré,
és molt llarga la reforma sanitària, són molt llargues
les peces que queden i és molt llarga la feina que s’ha
fet.

Sessió ordinària del dia .. de ...... del 2021

El Sr. Joan Martínez:
Sí, gràcies senyora Síndica.
Bé, hi ha varis dispositius, no, que és el que vostè em
pregunta. Un és un dispositiu que hem posat com un
element afegit a tota la gestió de la pandèmia, per
donar resposta a aquelles persones que poden haver
tingut un trastorn o algun empitjorament d’alguna
patologia de base o que han patit durant la pandèmia,
bé sigui directament per la malaltia, bé sigui
indirectament per qüestions socials o econòmiques.
Aquesta, com saben, ja està, ja he firmat més de 12
convenis i, per tant, ja està en funcionament. En
aquests moments, ja es pot, els metges referents, els
psicopedagogs i també els treballadors socials a través
dels metges referents ja poden demanar aquest recurs,
per tant, això ja és vigent. El següent és el Pla Integral
de Salut Mental, que és un pla molt ambiciós que s’ha
treballat i s’està treballant de forma molt extensa, que
consta de tres elements, de tres potes, com és el
Consell assessor consultiu, després la Comissió
operativa -que m’estendria molt per explicar qui són, i després uns grups de treball que han definit, tots
ells, una sèrie de línies, 14 línies estratègiques i 61
seccions a realitzar. En aquest moment, aquest
document està en procés d’una correcció lingüística i
per retornar al que són en aquests moments aquest
document s’ha treballat amb els grups de treball, i ha
de retornar a la Comissió operativa per acabar de fer
les aportacions.

Aleshores, ja li dic, no li posaré tampoc dates perquè
pandèmia dixit, la pandèmia dirà quines seran les
dates, però en tot cas, sí que, si la pandèmia
evoluciona com ha d’evolucionar, en els propers
mesos, aquesta propera tardor, podrem veure -no li
diré la data perquè no la sé, òbviament-, podrem
veure la cartera de serveis. Perquè a més a més, hi ha
una feina dins de la cartera de serveis que tampoc
depèn directament del ministeri, sinó que és el retorn
de les aportacions que faran els col·legis professionals.
Moltes gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor Martínez Benazet.
2. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern,
presentada per la Molt Il·lustre Senyora Susanna
Vela Palomares, consellera general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 8
de juny del 2021 relativa a l’estratègia i al calendari
de salut mental.

Perquè ho entenguin, la Comissió operativa són doncs
una sèrie d’associacions com les associacions familiars
de malalts mentals, també l’Associació d’Infants
d’Andorra, també entitats com el SAAS i la CASS
òbviament, altres ministeris, Esports i Cultura,
Departament d’Ocupació i Treball, Igualtat i
Participació... bé una sèrie de ministeris i també
d’entitats que formen part d’aquesta Comissió
operativa. Quan aquesta Comissió operativa que ben
aviat, quan acabi la revisió lingüística, doncs, tingui el
document, doncs ens farà retorn, i la comissió, que és
la que lidera, que és el Consell assessor consultiu,
doncs emetrà ja les disposicions finals que
comportaran la configuració total d’aquest Pla de
Salut Mental i Addiccions.

Fou registrada amb el número 599 i s’ha publicat en
el Butlletí número 64/2021, del 9 de juny de 2021.
Exposa la pregunta la senyora Susanna Vela.
La Sra. Susanna Vela:
Gràcies senyora Síndica.
Vistes les darreres notícies en relació al Pla de Salut
Mental, a l’atenció psicològica per combatre els
efectes de la Covid-19 i a la inclusió de la psicologia a
la carta de serveis de la Caixa Andorrana de la
Seguretat Social, es demana: quina és l’estratègia i el
calendari en relació a la salut mental que el Govern
té previstos.

Moltes gràcies, senyora Síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor Ministre.

Gràcies senyora síndica.

Per la rèplica, senyora Vela.

La Sra. síndica general:

La Sra. Susanna Vela:

Gràcies senyora Vela.

Sí, gràcies senyora síndica.

Respon pel Govern, senyor Joan Martínez Benazet.
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Bé, no és la primera vegada que parlem en aquesta
Cambra de la salut mental.
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Comprovem una vegada més, allò de la política
d’aparador, molts compromisos sobre el paper, però a
l’hora de materialitzar-ho trobem doncs una
deficiència.

Al setembre de l’any passat vam aprovar en el
transcurs del debat d’orientació política, una
resolució en la que encomanàvem al Govern en el
termini de sis mesos, el reforç del Servei de Salut
Mental per fer front a les demandes derivades de la
Covid-19, que es finalitzés el Pla Integral de Salut
Mental i després s’executessin les accions que
derivessin d’aquest Pla de Salut, dotant-lo dels
recursos necessaris. Han passat evidentment més de
sis mesos i, de moment, comptem amb poca cosa.

Els psicòlegs, pel que fa al programa que hem
esmentat, ja van qüestionar la informació rebuda, les
tarifes, el nombre de seccions fixats, semblaria ser que
al final van arribar a un acord, i per tant, tira endavant
i estem contents de saber que hi ha dotze professionals
de la psicologia que han signat el conveni i que s’ha
iniciat el programa.
Pel que fa al Pla Integral de Salut Mental, una mica el
mateix, una mica el mateix que recullen les paraules
del conseller i president Pere López, és a dir, fa molts
anys que hi estem treballant, fa molts anys que tenim
dades, són treballs que entenem la seva dificultat,
però que no arriben, mai arriben a…, hi ha com una
mena de ball de dades, de xifres, els col·lectius diuen
una cosa, el ministeri en diu una altra. En una
compareixença que va tenir, senyor ministre, al mes
de febrer a la Comissió de Salut, us vaig demanar si
podíem tenir una sessió explicativa per conèixer les
línies estratègiques del Pla i les accions que s’hi
preveien. Ens va dir que el Pla també era imminent estem parlant del mes de febrer i estem al mes de juny.

El Programa d’Atenció Psicològica per la Covid, que
d’altra banda cal dir que ha estat exempt de polèmica,
arriba gairebé un any després de ser demanat pel
COPSIA, quan ja posava en evidència la necessitat
d’actuar i donar cobertura dels seus serveis per part de
la CASS. La situació creada per la pandèmia només
confirma el que havien anat dient en els darrers anys:
la salut mental segueix sent un problema del present,
perquè, a més a més, aquesta crisi deixarà seqüeles a
molts nivells, i si no s’aborden ràpidament aquestes
conseqüències seran cada vegada més greus.
Les persones i els grups de població més vulnerables,
és a dir, aquelles persones amb menys possibilitats
econòmiques, haurien de tenir una via alternativa i
fins avui ha estat anant a l’hospital, fet que provoca
llargues llistes d’espera.

Pel que fa a la cartera de serveis, una mica el mateix.
És a dir, no vull repetir les paraules del conseller
López, però és que clar, si revisem les actes del
Consell, si revisem la premsa, clar, és una cartera de
serveis que ja hauria d’existir. I a més a més, els serveis
que els psicòlegs presten també, perquè almenys des
del 2017 el seu predecessor en el càrrec va anunciar
que aquesta cartera de serveis estaria inclosa.

Anem per parts de l’encomana que es va fer al
Govern.
Pel que fa al reforç del Servei de Salut Mental, el mes
de març coneixíem les dades del Servei... de l’Àrea,
perdó, d’Atenció Mental del SAAS sobretot de les
persones ateses. Aquesta situació preocupa a
professionals i també a col·lectius com les associacions
familiars. El COPSIA, a principis d’aquest mes de
maig, també va donar a conèixer el resultat d’una
enquesta que va fer a través de la web, on també
posava de manifest els problemes de caire mental que
trobaven i que havien identificat. El COPSIA ha
mantingut el torn d’ajuda psicològica per atendre a
tota la població que ho ha necessitat arran de la
situació provocada per la pandèmia.

Sabem que a l’abril del 2018, els psicòlegs van
presentar una proposta per poder cobrir els serveis a
la CASS, un document...
La Sra. síndica general:
Hauria d’anar acabant, senyora Vela.
La Sra. Susanna Vela:
Sí. Evidentment és un document que el Col·legi no ha
rebut, pel moment, resposta als seus suggeriments.

Un cop conegudes totes les necessitats psicològiques
de la ciutadania, calia planificar accions futures des de
la mateixa entitat i del Ministeri, dins de l’àmbit de la
psicologia. No podem entendre el retard del Govern
en posar en marxa solucions. No podem entendre que
el Govern destini molts recursos a projectes que, pel
nostre entendre, no tenen urgència, que no són
prioritaris, i no sigui capaç de tancar una cartera de
serveis i incloure, entre altres, els serveis dels
psicòlegs. Potser és que no és un projecte prioritari.

Per tant, voldríem saber on està l’escull, on està el
problema. La pandèmia no és una excusa. Per altres
coses sí que s’han apressat en fer les coses, per tant, sí
que els hi demanaríem la mateixa pressa en prendre
decisions perquè sembla una mica la cançó de
l’enfadós i estem una mica cansats per aquesta dilació
en la presa de decisions pel que fa a la salut mental en
aquest país.
Gràcies senyora Síndica.
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La Sra. síndica general:
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electrònic per poder atendre a les persones. En
aquests moments, sortosament, s’ha arribat a un acord
amb el COPSIA, que no és un precedent per la cartera
de serveis però sí que dona sortida, mentre no tinguem
clos el Pla de Salut Mental, almenys a l’atenció a
aquestes persones que han patit doncs durant la
pandèmia.

Gràcies senyora Vela.
Senyor Martínez Benazet.
El Sr. Joan Martínez:
Sí, òbviament l’excusa de la pandèmia sembla una
excusa fàcil però no és una excusa fàcil. Entre altres
coses, el nostre assessor, la persona que tenim
contractada per gestionar el PISMA, doncs, per posar
un exemple, es va quedar confinat des de setembre
fins a finals de febrer o mitjans de febrer a Barcelona.
Per tant, ens vam quedar sense l’ajuda que ens calia,
no? I, per tant, sí que hi ha fets que juguen un paper.
Però de totes maneres li diré... Escolti, miri, el PISMA
doncs com dic està a assessorament lingüístic, està a
punt de tenir el retorn, com he dit abans, a la
Comissió (ai, amb tantes comissions ja..., perdoni
però...), a la Comissió operativa perquè aquesta faci
les aportacions. En aquesta Comissió operativa estan
la majoria d’agents que intervenen en aquest treball.
I entenem que el treball del PISMA és un treball molt
extens. Vostès quan el vegin veuran... Només li diré
que, per exemple, en els darrers mesos s’han fet més
de 71 reunions de... perquè el PISMA té un objectiu
de ser una...una eina molta avançada que abordi la
salut mental d’una forma molt transversal, utilitzant
tots els mecanismes que hi ha dins la societat.
Entenem que a la salut mental hi intervenen molts
aspectes fins i tot aspectes mediambientals, aspectes
de molts tipus, i per tant, és un treball molt feixuc i
molt llarg. Però en aquests moments aquest treball, la
primera part està acabada, està en mans
d’assessorament lingüístic. Ho tindrà la comissió
operativa per tornar-ho al Consell assessor i aquest ja
emetrà el dispositiu definitiu.

Per tant, no dubti que el Pla de Salut Mental vostès el
veuran, no sé en quina data, però aviat el tindrà ja la
Comissió operativa, Comissió operativa que
probablement doncs ens el retornarà en el període
d’un mes o mes i mig i posteriorment doncs el podrem
aprovar.
Moltes gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor ministre.
Iniciem les repreguntes. Senyora Vela.
La Sra. Susanna Vela:
Gràcies senyora síndica i gràcies senyor ministre per la
informació.
Jo li voldria demanar si és possible tenir una data, si
més no aproximada, si ha de ser a la tardor, que
poguem... que aquest Pla Integral de Salut Mental
doncs estigui aprovat per part de Govern. És a dir, sí
que m'agradaria demanar-li una mica més de
concreció. Jo entenc que hi ha moltíssima feina, no ho
poso en dubte, però sí que almenys la Cambra
sabéssim quan es podrà disposar d’aquest Pla perquè
crec que tindrà a veure també en l’elaboració dels
pressupostos, perquè suposo que les accions s’hauran
d’implementar i per tant el pressupost del Ministeri de
Salut ja l’haurà de fer en funció de les accions del Pla.

Li he de dir també que òbviament és molt difícil
establir quins recursos doncs necessita realment el
Servei de Salut Mental mentre no estigui acabat el
PISMA. I donat que és un document que està avançat
i que està a punt d’acabar, doncs amb això disposarem
del pressupost necessari per incrementar els recursos
del SAAS. En aquests moments estem buscant per
això professionals de la salut mental que s’incorporin
al SAAS, i tenim també les nostres dificultats, tot i
que sembla que aviat podrem cobrir la posició de Cap
de Servei, restant també una posició més de psiquiatra
dins el Servei de Salut Mental.

Gràcies, senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyora Vela.
Senyor Martínez Benazet.
El Sr. Joan Martínez:
Gràcies senyora síndica.
Sí, aquest Pla, doncs jo crec que en un període d’un
parell de setmanes el podrà tenir ja la comissió
operativa. Jo crec que se’ls ha de deixar un període de
temps d’un mes o mes i mig i, per tant, crec que durant
el mes de setembre, el document, setembre o octubre,
podrà estar ja llest per a la seva aprovació.

Sobre la negociació amb el COPSIA, miri… la
negociació amb el COPSIA porta molts anys però
també li he de dir que tampoc no són fàcils aquestes
negociacions perquè cadascú es posa en el seu terreny.
I al COPSIA jo li he d'agrair enormement la feina que
van fer durant la primera onada de la pandèmia, en
què van posar a disposició un telèfon i un correu

Sobre el tema del pressupost, nosaltres destinem una
partida provisional en base a les indicacions, que
també ens diu l’assessor, sobre els mecanismes que
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probablement haurem de preveure com accions
immediates. El Pla de Salut Mental defineix unes
accions immediates, unes a mig termini i unes altres a
més llarg termini, per tant sí que disposarem d’una
reserva pressupostària per poder implementar les
mesures que finalment acabi de definir aquest Pla de
Salut Mental.

La Sra. síndica general:

Moltes gràcies senyora síndica.

Sí, gràcies. Gràcies senyor ministre.

Gràcies senyor ministre.
Desitja fer una nova repregunta? Tercera repregunta,
senyora Vela?
La Sra. Susanna Vela:
Us volia demanar, relacionat amb la cartera de
serveis, i els serveis de psicologia. Entenc que el Pla
Integral de Salut Mental recull aquests serveis, quins
són els que han de ser i, per tant, m’agradaria saber
quins són els passos per poder aprovar aquesta cartera
de serveis, només adreçada als serveis de psicologia.

La Sra. síndica general:
Gràcies senyor Martínez Benazet.
Senyora Vela, segona repregunta.
La Sra. Susanna Vela:

Gràcies.

Gràcies senyora síndica i gràcies senyor ministre.
Anoto la data que ens proposa.

La Sra. síndica general:

En relació a la salut mental, vostè també ara s’ha
referit, voldríem saber com està l'Àrea de Salut
Mental, sabem que fa mesos que el responsable doncs
va plegar, va renunciar. Per tant, sí que ens agradaria
saber en quin estat està la selecció de personal per
poder cobrir aquesta Àrea de Salut Mental de
l’hospital, perquè també sabem que hi ha dos
especialistes que intenten doncs assumir aquestes
responsabilitats quan ja també tenen altra feina i
altres responsabilitats.

Gràcies senyora Vela.
Senyor Martínez Benazet?
El Sr. Joan Martínez:
Gràcies senyora síndica.
Bé, el Pla de Salut Mental defineix tots els dispositius
i la dimensió dels dispositius que haurem d’anar
implementant i haurem de reforçar durant els propers
mesos i els propers anys i, per tant, defineix també
quines són aquelles atencions que considerem que
han d’estar integrades dins el que és la salut mental
pública del país. Per tant, és una peça clau òbviament
per acabar de definir la cartera de serveis, per això
estem impulsant al màxim aquest Pla per poder-lo
tenir com a guia, com a full de ruta, per poder traçar
qualsevol dispositiu i implementar nous dispositius o
millorar dispositius existents per tal de donar la millor
cobertura a les persones que ho requereixin.

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyora Vela.
Senyor Martínez Benazet.
El Sr. Joan Martínez:
Sí, per tenir un cap de servei, primer fan falta
candidats. En aquests moments s’està fent una tasca
important de buscar candidats. Sembla que n’hi ha
algun que es pugui presentar, per tant, creiem que
podrem treure un edicte aviat pel Cap de Servei. Però
també li he de dir que l’actual Cap de Servei està en
funcions, continua en funcions, fent la seva tasca en
aquest moment, després d’una baixa laboral però de
la qual ja s’ha recuperat i segueix en funcions fins a
cobrir aquesta posició. Per tant, tenim la posició
coberta, i a més a més té l’ajut, tant el servei com ell,
com el SAAS en general, del nostre assessor que està
fent el Pla Integral de Salut Mental, l’assessor que
treballa amb nosaltres, té l’ajuda en criteris doncs per
recolzament a la seva gestió durant aquest període de
temps, fins que sigui coberta la plaça.

Moltes gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor ministre.
Senyora Vela, quarta repregunta?
La Sra. Susanna Vela:
Sí, gràcies senyora síndica.
Reprenent el tema de la cartera de serveis pels serveis
de psicologia, el president de la CASS també va dir
que estaven només esperant que el Ministeri de Salut
es pronunciés al respecte. Per tant, com l’altra
repregunta que us he fet, podem tenir... donar unes
dates perquè la ciutadania sàpiga, és a dir, quan
aquesta eina, aquest instrument, aquest dispositiu que
vostè anomena, doncs estarà en funcionament?

Moltes gràcies, senyora síndica.
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La Sra. Sílvia Riva:

Gràcies senyora síndica.

Moltes gràcies senyora síndica.

La Sra. síndica general:

Doncs, com bé coneixen, va ser al mes de març
d’enguany, quan el Govern declara l’esport com a
sector d’interès nacional, i és una presentació que va
tenir lloc el 15 d’abril, al Centre de Tecnificació
d’Ordino, on amb presència dels diferents
representants de l’esport del país, és a dir les
federacions, empreses dels diferents sectors
econòmics vinculats als esports, dels comuns, del
Comitè Olímpic i dels consellers generals de la
comissió legislativa, doncs que es va tenir aquesta
presentació. Per tant, en seguiment a aquesta
declaració es publica el decret a què el conseller
Padreny fa referència.

Gràcies senyora Vela.
Senyor Martínez Benazet.
El Sr. Joan Martínez:
Sí, òbviament com he dit, necessitem aquest full de
ruta, necessitem que el Pla de Salut Mental es
dimensioni, tant les persones i els dispositius que
necessitem per fer aquesta atenció, com també quines
són aquelles prestacions que haurien d’entrar de
forma primera, en primera instància, per cobrir les
necessitat de la població.
Per tant, així que tinguem aquest document més
avançat, que tinguem aquest retorn també de la
comissió operativa, doncs podrem ja decidir sobre la
cartera de serveis i aprovar-la, la cartera de serveis,
que doni resposta a les necessitats de la població a
nivell d’atenció psicològica.

Per tant, en aquest sentit, aquesta declaració el que fa
és posar de manifest un esforç dut a terme durant la
pandèmia entre el sector públic i el sector privat, una
sinèrgia col·laborativa que ha culminat en la definició
d’un Pla de la pràctica esportiva, tant a nivell federat
com a nivell privat, que ha permès donar seguretat al
sector de l’esport, tant en la seva pràctica, també com
en la seva difusió i en la seva vessant empresarial.
Això ha permès doncs que Andorra, després dels
mesos d’estricte confinament, no hagi hagut de tornar
a tancar els gimnasos, hagi permès la competició dels
nostres esportistes, hagi permès per descomptat,
també els entrenaments i acollir esdeveniments
esportius internacionals dels quals altres països doncs
els havien hagut de cancel·lar.

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor ministre.
3. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern,
presentada pel Molt Il·lustre Senyor Roger Padreny
Carmona, conseller general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de juny del
2021, relativa a les infraestructures esportives
d’Andorra.

Per tant, a la política de suport del Govern d’Andorra,
i no només del Govern, sinó com acabo de relatar, de
tots els agents implicats en l’àmbit esportiu dels
diferents vessants, ha estat una política de suport
integral, més enllà també doncs de les
infraestructures.

Fou registrada amb el número 605, i s’ha publicat en
el Butlletí número 64/2021 del 9 de juny.
Exposa la pregunta el Senyor Roger Padreny.

Però, com en aquest cas la declaració no és una causa
sinó que és un efecte d’aquest suport institucional i
d’aquesta feina global que, aprofito també per agrair
des d’aquí doncs a tots aquells que l’han feta possible,
sí que posaré de manifest que, com vostè ja sap, el
Govern d’Andorra té una àrea al Ministeri d’Esports
dedicada a la gestió de les instal·lacions esportives,
que en aquest cas es componen de quatre d’elles, el
pavelló Joan Alay, el Poliesportiu d’Andorra, l’Estadi
nacional i el Centre de Tecnificació d’Ordino.

El Sr. Roger Padreny:
Gràcies senyora síndica.
Vist el Decret 189/2021 del 2 de juny del 2021, de
publicació de la Declaració de l’Esport com a sector
d'interès nacional, publicat al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra número 66, del 9 de juny del
2021, es demana quina és la política de suport del
Govern d’Andorra a les infraestructures esportives del
país.

Per tant, aquesta política de suport es concreta en
mantenir i millorar contínuament aquestes
instal·lacions, en dotar-les de contingut, en
completar-les, en el cas del Centre de Tecnificació
d’Ordino, i malgrat aquesta pregunta és urgent, doncs
em remetré al conjunt de programes de coalició i al
punt 4 de l’Horitzó 23, en el que apareix molt
clarament el reforç d’aquest suport a la millora, al

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Senyor Padreny.
Respon pel Govern la senyora Sílvia Riva.
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manteniment i a la potenciació d’aquestes
instal·lacions. Però m’agradaria també fer constar que
són molts els pavellons dels centres escolars, que un
cop finalitzada la jornada lectiva, acullen molts clubs
i federacions del país per poder potenciar aquesta
pràctica esportiva i que hi ha un contacte permanent
i coordinat amb els comuns que, al seu torn, disposen
d’instal·lacions esportives que fan doncs d’Andorra
un país plenament obert a l’esport, sense comptar el
nostre medi natural, que ens permet amb muntanyes,
rutes, carreteres, camps de neu i centres termolúdics,
doncs d’acabar d’implementar un suport global en
matèria d'infraestructures a la pràctica esportiva.
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important, deixant de banda les competències
concretes, que hi hagi aquesta col·laboració. I
sobretot ara amb la declaració d’interès nacional i
amb els mencionats articles de la Llei de l’esport, que
estableixen aquest marc de col·laboració entre les
institucions públiques, així com també col·laboracions
publicoprivades. Un marc de col·laboració que crec
que és clar i que, aprofitant aquest espai parlamentari
de control, m’agradaria debatre’l, sobretot fruit d’unes
desencertades declaracions que, espero que el Govern
pugui precisar, que hem pogut observar a la premsa.
Així mateix, hem pogut llegir que la Molt Honorable
Cònsol d’Andorra la Vella, la senyora Marsol, parlant
sobre la col·laboració amb l’Estadi Joan Samarra. El
Govern, segons les declaracions, es desentenia i
aquest, en declaracions a la premsa, considerava que
qualsevol aspecte en relació a l’Estadi havia de
demanar-se a l’estadi... al Comú d’Andorra la Vella,
ja que és la institució que té la titularitat de la
infraestructura. Unes paraules que crec que són
desencertades del Govern, i més tenint en compte
això que establia, que cal una col·laboració entre les
institucions, i a més a més, amb algunes qüestions
potser no hem acabat de coincidir amb la senyora
Cònsol i sobretot aquí, per exemple, vam parlar del
telefèric de Carroi fa unes sessions de control, i amb
això potser no coincidim, però amb la qüestió de
l’estadi comunal sí, i coincidim en què aquest és un
estadi, una infraestructura, que dona servei a tot el
país.

Per tant, aquest és una mica el resum, però que bé sap
que estem a disposició, també ho vam fer fa uns dies
amb els membres de la comissió, d’informar en
qualsevol moment dels canvis o de les millores que es
puguin continuar implementant.
Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyora ministra.
Per la rèplica, senyor Padreny.
El Sr. Roger Padreny:
Gràcies senyora síndica.
En primer lloc, agrair les paraules de la ministra Riva.
Felicitar-la per la iniciativa d’interès nacional, l’acte
va ser molt bonic. Ara també tenim plasmat al BOPA
la declaració, però tot això no només s’ha de quedar
en un acte bonic i unes paraules, sinó que aquest
interès nacional, s’ha de veure plasmat en accions, les
accions previstes en aquest decret citat, que recordem
també estan emmarcades dins la Llei recent,
relativament recent de l’Esport. Així mateix crec que
és interessant recordar el que estableix aquesta Llei,
sobretot en els apartats referents als principis de la
política esportiva, concretament l’article 2, la lletra
m), que estableix que “la planificació i la programació
d’una xarxa d’infraestructures esportives és un dels
principis bàsics, una xarxa d’infraestructures suficient,
racionalment distribuïda i eficaçment gestionada, i que
implica les diferents organitzacions i institucions”.

Amb la senyora Cònsol d’Andorra la Vella, així
mateix, coincidim en què l’Executiu hauria de
prendre una posició més proactiva quan es succeeixen
aquests casos, sobretot i repeteixo, tant aquesta
infraestructura que és l’única pista d’atletisme a l’aire
lliure que tenim al Principat. I sobretot en un moment
com l’actual, on hi ha la previsió de la celebració d’uns
Jocs dels Petits Estats, que se celebren a Andorra la
Vella però impliquen tot el país.
I ja acabo senyora síndica, només citant el punt 12
d’aquesta Declaració de l’esport com a sector d’interès
nacional, que estableix que “l’esport contribueix al
reconeixement internacional del país en la matèria”, un
reconeixement que necessita del suport del Govern a
totes les infraestructures del país, les d’àmbit nacional
i les situades en totes les parròquies, des del complex
Pere Caus de Canillo, passant pels centres esportius
d’Encamp, del Pas de la Casa, d’Ordino, de Sant Julià,
del Complex Esportiu del Prat del Roure a Escaldes,
etc, perquè l’esport és de tothom i per tant a tothom
ens implica.

L’article 5 estableix l’esport sostenible i estableix que
“correspon al Govern i als comuns implicar els actors
públics i privats relacionats amb l’esport, en les bones
pràctiques”, etcètera, i concretament “en la planificació
i utilització responsable de les infraestructures i en
qualsevol altre aspecte relacionat amb la pràctica
esportiva”.

Gràcies senyora síndica.

Ambdós articles, combinats, estableixen un marc
entre les institucions de col·laboració entre el Govern
i els comuns. Però en el marc de l’esport, crec que és
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La Sra. síndica general:

La Sra. síndica general:

Gràcies senyor Padreny.
Per la dúplica, senyora Riva.

Gràcies senyora Riva. Torn de repreguntes, senyor
Padreny?

La Sra. Sílvia Riva:

El Sr. Roger Padreny:

Gràcies senyora síndica i gràcies senyor Padreny per
les felicitacions, les remarques i evidentment doncs
accepto aquesta invitació a debatre al tomb de
l’esport, com no pot ser d’una altra manera.

Gràcies senyora síndica i gràcies senyora Riva.
Altre cop per les paraules i per voler debatre sobre el
tomb d'aquesta qüestió.
Repassem una mica els fets, perquè ara sí que podem
dir que el Comú d’Andorra tirarà endavant en aquest
cas la remodelació del tartan, però jo crec que és
important recalcar que ja al mes de febrer la Federació
d’Atletisme ja demanava..., en declaracions establia
clarament el que sabem molts: que hi havia forats,
esvorancs i fins i tot gespa en alguns llocs de la pista.

Ja ho deia en la primera intervenció, és una actuació
coral de totes les institucions, de tots els privats
també, que cada dia doncs també sumen al tomb de
l’esport i el fan créixer també el sector econòmic al
respecte. I per tant, circumscrivint-nos a la referència
que vostè em fa sobre aquestes declaracions, matisarli que en tot cas, si bé han pogut estar interpretades
d’aquest costat, potser el que es volia dir simplement
és que correspon sempre al titular de la instal·lació,
no? el poder anunciar què el que s’està fent i, en tot
cas això no obsta i en tot cas va en contra de que hi
hagi aquesta voluntat de col·laborar. Per tant,
m’agradaria deixar ben clar que no hi ha mai un... com
dir-ne, no ens en desentenem de Govern de la
situació, perquè en som molt conscients d’aquesta
necessitat i d’aquesta complementarietat de les
instal·lacions esportives comunals i que en gestiona el
Govern, perquè al final el que fan és una oferta global
al ciutadà, a les diverses federacions. No tothom pot
tenir de tot, i per tant, així actuem i així treballem i,
per tant, voldria ratificar doncs que aquestes
declaracions, només és en el sentit de què pertoca al
titular de cadascú anunciar, i si bé doncs potser vam
podar matisar-ho després, dient que en tot cas n’érem
coneixedors que el Comú d’Andorra la Vella ja estava
pendent de donar una solució en aquesta
infraestructura. És de tots sabut que el tartan de la
pista d’atletisme mereixia una intervenció, que la
pandèmia, en aquest cas ho ha confirmat la senyora
Cònsol, va fer que hi hagués un standby en aquesta
actuació, però que en tot cas ens vam sumar i ens vam
congratular que el Comú anunciés, i pogués fer-ho ell
com a titular de la instal·lació i que realment es
reprenia aquesta actuació i per tant, que podríem
dotar la Federació d’Atletisme d’un espai
d’entrenament i de competició en millors condicions.
Per tant doncs, no puc estar més d’acord amb vostè i
celebro també que el Partit Socialdemòcrata doncs se
sumi a la celebració de què puguem fer al tomb de
l’esport doncs millores i projecció de país.

Vostè com a ministra d’Esports, ja ens ho ha dit que
ho coneixia i, esperem que ho conegués bé, el senyor
Josep Maria Missé, president de la Federació va dir
que: “Era evidentment un tartan molt vell, deteriorat i poc
digne per l’esport”.
Tres mesos després, ara aquest inici de juny, vam
veure, amb l’organització del 6è Meeting Internacional
d’Andorra, aquest estat indigne del tartan. La
Federació va demanar el conveni al Comú de
col·laboració i les últimes notícies són les que ja
sabem. No? Crec que ara és important citar els punts
9 i 14 de la Declaració que estableixen, el 9, que
“l’esport federat posiciona Andorra com a destí de
federacions”, hi ha 250 associacions,13.000 llicències
al voltant, i el 14, que “l’impuls de l’esport federat ajuda
al posicionament com a referent esportiu”, i que hi ha
esportistes professionals establerts al país, però
sobretot amb unes bones infraestructures, senyora
ministra.
Per això li dic: no creu que sent les federacions
esportives a més a més d’àmbit nacional i
interlocutores del seu ministeri, interlocutor directe,
en els camps dels diferents esports, no creu que hauria
d’haver fet alguna mica més abans d’arribar a aquesta
situació d’aquest cap de setmana del Meeting? Per
poder trobar una solució, sobretot per la imatge que
donem a nivell internacional, i sobretot també pels
esportistes del país que practiquen l’atletisme.
Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor Padreny.
Senyora Riva?

Moltes gràcies senyora síndica.

La Sra. Sílvia Riva:
Gràcies senyora síndica.
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Doncs vaig compartir amb ells part d’aquest cap de
setmana al meeting, en allà vam estar debatent-ho.
Són conscients també de la situació en què ens
trobem i la interlocució amb aquesta federació i amb
totes doncs és constant. Per tant, evidentment, tots
ens hem d’exigir al màxim sempre, hem de seguir
millorant, en aquest cas doncs, vam detectar que hi
havia aquesta necessitat d’actuar i que actuarem i en
cap cas vam notar que hi hagués per part de la
Federació res més que compartir aquesta situació i
sent conscients de què això està endegat i,
evidentment, també respectem doncs la necessitat
d’expressar-ho i ho compartim, i en cap cas hi ha un
conflicte. I sí, li puc dir que sempre estarem aquí per
millorar i per intentar atendre-ho en els millors
terminis.
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La Sra. Sílvia Riva:
Gràcies senyora síndica.
Si bé, en aquest cas, es va formalitzar el conveni
perquè en la situació d’Ordino doncs venia d’un
conveni precedent, són molts els espais que es
comparteixen… són molts els espais que hi ha
instaurat un acord tàcit d’utilització de les
instal·lacions comunals per part dels clubs, també de
les instal·lacions de l’Estat per part de les federacions.
Així mateix, en altres casos, és ben a la inversa. No
tots ells estan documentats mitjançant conveni, però
sí que hi ha acords, en aquest cas que si no es
formalitzen mitjançant la signatura, sí que estan
documentats en els diferents expedients de les dues
administracions i li puc ben dir que, en aquest sentit,
doncs tot és en el marc de la millor de les
col·laboracions i sempre s’ha prioritzat l’interès de la
pràctica esportiva. Sempre les administracions, i en
aquest cas també molts dels privats que de vegades
arriben a completar part de les instal·lacions que no
pot ofertar el públic, s’hi han prestat molt bé a què la
pràctica federada sigui la beneficiada dels millors
acords. I sovint això ha estat sempre assolit en pro
d’optimitzar els espais i que sempre es puguin acollir
el màxim les necessitats expressades pels diferents
ens.

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyora Riva.
Segona repregunta senyor Padreny?
El Sr. Roger Padreny:
Gràcies senyora síndica.
I com ha pogut veure senyora Riva, li demanem al
Govern que sigui proactiu, dins de les seves capacitats
que sigui proactiu, sobretot en aquest cas en matèria
d’infraestructures esportives. D’aquesta proactivitat
rau la segona repregunta: durant tot aquest temps de
legislatura no hem acabat de veure unes converses
clares, així mateix amb el Govern d’Andorra i el comú
pel que fa a infraestructures, el Comú d’Andorra la
Vella.

Per tant, jo felicitaria els acords que ho ha hagut
sempre, no només ara, sinó en benefici de l’esport de
l’esport del país i crec que en aquest cas podríem estar
tots d’acord que no ofereix mai cap conflicte
d’interessos ni de competències el fet de destinar la
millor instal·lació a la pràctica esportiva que la
necessita.
Gràcies, senyora síndica.

Com deia a l’inici, una de les funcions que crec que
ha de tenir el Govern és la de col·laborar amb totes les
corporacions comunals i amb tots els actors
publicoprivats en matèria esportiva, tal i com preveu
la llei actual. Aquest any 2021, tot just fa poc més de
tres mesos, hem vist com per exemple el Govern i el
Comú d’Ordino signaven un acord per potenciar la
utilització del Centre Esportiu d’Ordino. Fruit d’això
i en aquesta línia, tenint en compte els futurs Jocs dels
Petits Estats, amb l’estadi comunal li volem demanar
al Govern si té previst signar algun tipus de conveni
de potenciació, així com també amb altres
instal·lacions esportives del país.

La Sra. síndica general:
Gràcies senyora Riva.
Senyor Sánchez? Vol fer una repregunta entenc?
Endavant.
El Sr. Carles Sánchez:
Gràcies senyora síndica.
Senyora ministra, vostè citava a la seva resposta que
fa unes setmanes ens va reunir als consellers de la
Comissió Legislativa d’Esports, de manera informal,
per informar-nos arrel de la polèmica entre el canvi
d’ús que podia tenir l’Estadi nacional i l’Estadi
Comunal entre els clubs de futbol i els clubs de rugbi.
Se’ns informà que s’establiren una sèrie de contactes
amb les federacions, amb els clubs, per valorar aquest
canvi d’ús. La meva repregunta és la següent: quin és,

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor Padreny.
Senyora Riva.
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a hores d’ara, l’estat d’aquells contactes i d’aquelles
valoracions?

Sessió ordinària del dia .. de ...... del 2021

possibilitat d’anar o no, que el rugbi anés al Comunal,
hi hauria uns condicionants, condicionants més enllà
de l’ús o no del propi Estadi Comunal, sinó en
particular de la qüestió de l’estadi, de l’herba, etc. Si
se’n recorda a l’inici d’aquest mandat, la qüestió de
l’herba el que ha suposat, no?

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Senyor Sánchez.

Un estadi comunal que altre cop acolliria
competicions d’àmbit nacional, més enllà de les que
es puguin fer pròpiament a la parròquia d’Andorra la
Vella.

Senyora Riva?
La Sra. Sílvia Riva:

No sé si en aquest cas, el Govern es plantejaria -en cas
que el rugbi es jugués al Comunal- anar a col·laborar
a ser més proactiu, a actuar per adaptar la
infraestructura esportiva a les diferents necessitats i
col·laborar amb el Comú d’Andorra la Vella.

Gràcies senyora síndica.
En aquest cas, l’únic que puc matisar, senyor Sánchez,
és el fet que la demanda no era per una polèmica, sinó
que era per reafirmar-nos en què hi havia hagut uns
titulars dels que, doncs, nosaltres els desmentíem
perquè en cap cas responien a cap acció duta a terme
pel Govern d’Andorra. En tot cas era important, vista
la sensibilitat que manifestem tots en pro de què el
màxim de federacions tinguin una instal·lació
esportiva en la que dur a terme la seva pràctica i
desenvolupament, el que vam voler és de seguida
deixar clar que qualsevol petició que sobrevenia a les
que actualment ja es gestionen, el que es faria és
donar-li el millor curs.

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor Padreny.
Senyora Riva?
La Sra. Sílvia Riva:
Gràcies senyora síndica.

Estem acollint doncs una demanda d’un club que
actualment doncs està a la parròquia d’Encamp, com
bé vam explicar, i el que vam poder informar als
consellers, igual que hem fet amb les federacions, és
posar en el mateix pla d’informació que actualment
aquesta demanda està sent considerada, però que en
cap cas hi ha una decisió presa en aquest sentit. I el
mateix que li vaig comentar en els dies o setmanes
precedents en què ens vam veure, doncs actualment
seguim mirant aquests encaixos. Les federacions i els
clubs hi treballen i, en qualsevol cas, tampoc hem pres
cap decisió al respecte.

Doncs encara no ens situem en aquesta situació.
Esperem les converses i els acords i la valoració de les
necessitats que faran en aquest cas les entitats que
estan gestionant l’àmbit i nosaltres en aquest cas, el
que farem sempre, i no només perquè hagi sortit
aquesta eventualitat, és sempre col·laborar amb la
institució, amb l’entitat que ho necessiti perquè ha
estat així en els casos en què s’ha plantejat i ara no ho
pot canviar, perquè el compromís de donar resposta a
canvis com el que vostè anunciava -i molt
encertadament- en el que la col·laboració i la
coordinació de les institucions és bàsica, doncs aquest
Govern ho seguirà fent amb el comú que toqui i de
bon grat, no pot ser d’una altra manera.

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:

Gràcies senyora síndica.

Gràcies senyora Riva.

La Sra. síndica general:

Senyor Padreny? Continuem amb el seu torn, tercera
repregunta.

Gràcies senyora ministra.
Quarta repregunta, senyor Padreny.

El Sr. Roger Padreny:
Gràcies Sra. síndica.

El Sr. Roger Padreny:

Fetes les precisions, quan no tenim una concreció,
aquesta qüestió de les instal·lacions esportives i
aquesta qüestió mediàtica per l’ús del Comunal o del
Nacional, hem de recordar, almenys pel què hem
pogut llegir, o si ens ho pot precisar, si finalment no
hi hagués un acord o si s’hagués de trobar una solució
respecte a aquesta qüestió que s’havia plantejat la

Gràcies senyora síndica en primer lloc i gràcies
senyora ministra.
Estarem esperant i estarem esperant perquè ens
preocupa, és una qüestió que ens que ens inquieta i
ens agradaria saber al voltant, al voltant d’aquesta
qüestió entre el rugbi i el futbol.
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Hem parlat d’aquests dos esport, hem parlat
d’atletisme i bé la problemàtica de la qüestió del rugbi
i el futbol ha estat crec debatuda.
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una parròquia, tenim el tartan en una altra parròquia,
i així anem sumant fins a poder completar espais per
la pràctica esportiva de totes i cadascuna de les
disciplines.

En relació al futbol, crec que també és interessant
unes declaracions que va fer el passat mes de maig el
president de la Federació Andorrana de Futbol, el
senyor Álvarez, que establia que hi ha un dèficit de
camps de futbol al país, on competeixen al voltant de
cent equips. Sabem d’altres federacions que a vegades
han de llogar espais, espais que de vegades no són del
tot adients, diferents casuístiques. Creiem que això no
pot ser, que encara queden alguns deures per complir
i esperem veure una millora i estem expectants per
trobar aquestes solucions i que siguin solucions
duradores, que el que és important és trobar solucions
duradores.

Seguirem avançant, seguirem treballant i de fet, resto
a disposició, com ho he fet sempre, de la comissió,
d’informar els consellers i d’informar com sempre ho
estem fent, amb el treball que fem amb l’equip
d’esports amb totes les federacions i no hi ha cap
inconvenient si vostè, senyor Padreny, es vol
incorporar al seguiment de la feina que anem fent i
amb bon gust l’incorporarem a la informació d’aquests
avenços.
Moltes gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:

Durant tota aquesta pregunta de control, li hem
demanat al Govern que sigui proactiu i volem encara
que sigui més proactiu del que ha dit, perquè volem
que es transmeti en fets.

Gràcies senyora Riva.
4. Pregunta amb resposta oral del Govern,
presentada pel Molt Il·lustre Senyor Pere López
Agràs, president del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 18 de maig del
2021, relativa als tràmits per la constitució de
societats i de negocis a Andorra.

Per aquest motiu, li preguntem al Govern que: veient
aquest dèficit, si preveu a curt termini la creació d’un
pla o una planificació d’infraestructures esportives al
país? Una eina bàsica per conèixer i cobrir les
necessitats.
Gràcies senyora síndica.

Fou registrada amb el número 507, i s’ha publicat en
el Butlletí número 54/2021, del 19 de maig.

La Sra. síndica general:

Exposa la pregunta el senyor Pere López Agràs.

Gràcies senyor Padreny.

El Sr. Pere López:

Senyora Riva?

Gràcies senyora síndica.

La Sra. Sílvia Riva:

Vist que el ministre Jordi Gallardo afirmava, sense
massa rubor, fa unes setmanes que un inversor
estranger tarda uns 240 dies de mitjana en obrir un
negoci a Andorra, vist que l’evolució de la tecnologia
del coneixement i de molts altres àmbits, dels nous
sectors econòmics de l’economia 4.0 evolucionen
constantment i demanen per poder ser
desenvolupades, entre altres qüestions, de marcs
jurídics adaptats a aquesta nova realitat.

Gràcies senyora síndica.
Bé, de fet, la preocupació és constant, però no ens
preocupa, a nosaltres ens ocupa donar resposta a les
necessitats de l’esport de casa. En aquest sentit, li puc
dir que, de fet, el que alerta els camps de pràctica del
futbol, doncs per sort hi ha una federació que se
n’ocupa de manera autònoma. Hi ha més de 3.000
llicències federatives, en aquest àmbit al que la
Federació, per sort, hi pot donar sortida i, per tant,
permet a les institucions del país ocupar-se de donar
resposta a altres disciplines esportives que ens
enriqueixen, que completen fins a 36 les que tenim
aquí a Andorra, juntament amb els clubs esportius, i
per tant seguirem desplegant els nostres esforços,
invertint-los cada dia a fi que ells gaudeixin de les
millors solucions i, evidentment, una de les tasques
que ens ocupa amb els comuns és la de detectar i
inventariar les infraestructures de les que disposen
ells, de les que disposem nosaltres i que, mirades amb
una visió més global i conjunta, donen resposta
complementària. Igual que tenim el Palau de Gel en

Vist que alhora també pels tràmits per empreses i
inversors andorrans o residents a Andorra, la reserva
de nom, l’alta de comerç, la constitució de societats o
altres àmbits, comporten també molt de temps fins
poder assolir la seva aprovació.
Vist que en les reunions realitzades pel primer
secretari del Partit Socialdemòcrata senyor Gerard
Alís i jo mateix, amb les patronals del país, amb
l’Associació de Bancs d’Andorra o amb l’Associació
de Fiscalistes, es va apuntar amb unanimitat a la
lentitud dels tràmits administratius com la principal
dificultat per a la constitució de societats i de negocis
i com a un veritable obstacle per a la diversificació i la
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recuperació de la nostra economia, es demana al
Govern, quins són els motius que fan que siguin tan
dificultosos, tan costosos i tan lents els tràmits
vinculats a la constitució de societats, i a la creació de
negocis així com els tràmits vinculats amb les
autoritzacions d’inversions estrangeres.

Sessió ordinària del dia .. de ...... del 2021

Per la rèplica, senyor López.
El Sr. Pere López:
Si, gràcies senyora síndica.
Quan li deia lo del rubor, que ja sabia que a vostè li
entraria perquè quan he llegit doncs he vist que reia i
ho comentava amb el senyor Xavier Espot, li deia
perquè si jo entenc bé el terme, un es pot posar una
mica vermell davant d’una afirmació d’aquest tipus i
davant d’una comissió com la d’Economia on es
planteja això, com a mínim reconèixer que aquesta no
és una situació acceptable en els temps que corren, i
comprometre’s, doncs no sé... a dir: “miri jo em
comprometo com a ministre que d’aquí a dos anys això
serà la meitat, o seran 60 dies” però és clar, anar a la
comissió, dir això, dir tinc 240 mesures però no
comprometre’s doncs a què això no pot continuar
així, perquè continua així, si no va encara a pitjor amb
la Covid, amb les cites prèvies, amb la necessitat de
demanar hora per fer cada un dels tràmits, doncs jo
trobo que vostè, com a ministre d’Economia s’hauria
de ruboritzar, s’hauria de posar vermell quan això
passa, i ens hauria de dir que vostè es compromet a
què aquests terminis es redueixin o es reduiran de
manera important amb la seva gestió. I no digui que
jo ho conec ara fa poc, perquè entre altres coses,
també em dedico en altres àmbits en aquesta qüestió
i les pateixo en altres àmbits que ara no toca parlarne.

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor López.
Respon pel Govern, senyor Jordi Gallardo
El Sr. Jordi Gallardo:
Sí, gràcies senyora síndica.
I contesto sense cap tipus de rubor perquè el que toca
és dir les coses com són, ens agradin o no ens agradin.
I, de fet, no fa unes quantes setmanes, senyor López,
aquesta informació la vaig compartir davant de la
Comissió d’Economia el 18 de setembre de l’any 2020.
Per tant, no és una cosa d’ara, no és una informació
que es vulgui tapar, simplement és el fruit d’una
auditoria de processos duta a terme entre l’octubre del
2019 i el març del 2020, conclusions de la qual es van
presentar davant de l’economia, de la Comissió
d’Economia, repeteixo, el 18 de setembre i que
constataven no el que vostè sembla que ha descobert
ara, sinó el que podíem intuir, que és que hi ha una
lentitud i que hi ha un temps a millorar quant a la
tramitació de processos, sobretot vinculats a processos
d’empresa.

Posaré un exemple perquè ens entengui tothom de
què estem parlant. Posaré alguns exemples.
Pot passar perfectament que, perquè una societat que
es vol constituir pugui tenir el seu nom acceptat,
tenint en compte que avui en dia cal demanar una
cita prèvia que s’acostuma a donar aproximadament
al cap d’una setmana o deu dies, que el document l’ha
de signar originalment la persona que fa aquesta
sol·licitud i que, al cap de cinc dies, et poden dir que
aquell nom doncs està ocupat, no és correcte, no
respecta algun tipus de normativa i hagis de tornar a
fer el mateix procés, de tornar agafar hora, cita prèvia,
presentar el nou document signat originalment per la
persona que vol fer la inversió, doncs que puguin
passar, tres, quatre, cinc, fins a sis setmanes per un
procediment relativament habitual i freqüent perquè
una societat que es vulgui constituir pugui tenir el
nom de la societat autoritzat i a partir del qual pugui
començar a treballar. No sé si a això a vostè li sembla
que cal ruboritzar-se o que és normal i que no cal fer
res al respecte.

L’auditoria va servir justament per posar una xifra, i a
partir d’aquí doncs hem començat a treballar. Jo per
no repetir tots els arguments que vaig exposar el dia
de la compareixença davant de la Comissió
d’Economia, una comissió que va ser llarga,
productiva,
que
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata si no em falla la memòria hi havia
com a mínim, em sembla, el senyor Miró i el senyor,
el senyor Padreny, allà es van exposar amb tot tipus
de detall les conclusions que vam extreure. Però
podria dir que els motius són 110, perquè són 110
oportunitats de millora les que vam detectar en
aquesta auditoria, 5 en qüestions de normativa, 25 en
qüestions d'organització i 93 de sistemes.
Però jo crec que els motius, entrats al detall, d’una
situació que és la que hi havia, insisteixo, a1 setembre
de 2019, octubre millor dit, que és quan comença
l’auditoria de processos.
Gràcies senyora síndica.

Entre tant, en molts altres països, la societat ja està en
marxa, està arrencada, té un compte bancari, es
comença a treballar i es comença a generar llocs de
treball, es comença a generar riquesa, es comença a

La Sra. síndica general:
Gràcies senyor ministre.
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comprar béns, a fer el que sigui amb aquesta societat.
Però el que més em preocupa, a part d’això, també li
podríem dels 17 punts i les 10 pàgines que té la
sol·licitud d’inversió estrangera, en la que es demana
a les empreses que han de venir que facin la seva
previsió d’ingressos i despeses durant cinc anys, que
calculin la taxa de rendiment intern que tindran, la
quota de mercat que arribaran a tenir al país, és a dir,
com si l’inversor estranger tingués una bola de vidre i
conegués el mercat andorrà i pogués fer una sèrie
d’informacions que jo, sincerament, crec que ens
hauria de fer vergonya doncs tenir uns formularis com
els que tenim avui dia amb inversió estrangera.
Perquè quan ho has d’explicar a un inversor estranger,
jo almenys em ruboritzo i em poso vermell, de que el
país demani aquest tipus d’informacions. Però el que
més em preocupa, senyor Gallardo, és que vostès no
entenen, i no crec que entenguin el canvi de filosofia
que cal al respecte. Vostè per dir-ho tot, em va trucar
fa uns dies i em sembla que la setmana que ve té una
compareixença, si no vaig equivocat, divendres que
ve, per explicar-nos algunes de les millores amb els
tràmits que es volen dur a terme. Però és que la
qüestió no és aquesta, la qüestió és que el món
funciona amb una filosofia absolutament diferent de
la que volem treballar aquí a Andorra i els ritmes són
totalment diferents. La filosofia general al món, com
a mínim al món, a aquells països que realment volen
posar les coses fàcils, que volen ajudar els
emprenedors, que volen ajudar a la gent que vol crear
riquesa i llocs treball, és deixar que la gent comenci a
treballar amb un assoliment de les seves
responsabilitats, dient l’activitat a la que es volen
destinar, on està ubicada la seva empresa i
l’Administració es reserva el dret a fer uns controls,
les inspeccions i, si és el cas, a posar les sancions
oportunes que escauen. Però tots els països volen que
quan algú té ganes, quan algú té diners, quan algú té
una idea, quan algú vol engegar un projecte, doncs
que el pugui engegar i després...
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a vostè li hauria de saber greu, i l’hauria de fer posar
vermell, és que estem fent fora, setmana sí setmana
no, també a inversors estrangers que finalment
donades les dificultats que se’ls posen aquí, se’n van a
altres països i, per tant, estem perdent oportunitats
pels nostres joves, creació de llocs de treball i altres
coses que tan difícils són de fer en el nostre país, que
al final el que té una decisió econòmica que prendre,
doncs com que es juga els seus interessos, ho acaba
fent en un lloc on les coses se li posen més fàcils.
Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor López.
Senyor Gallardo, per la dúplica.
El Sr. Jordi Gallardo:
Gràcies senyora síndica.
Té vostè la dubtosa habilitat, senyor López,
d’inventar-se fins i tot el que ja li convé. Ho dic
perquè a la compareixença que vaig fer el 18 de
setembre, justament em vaig comprometre a què,
abans d’un any, que és el que intentaré fer el dijous...
el dia 18 perdó, donar compte de nou, davant de la
Comissió d’Economia, per explicar la feina i els
avenços que s’han fet i que sí que, en certa part, me’n
sento responsable. I això ho dic perquè per vostè
aquesta xifra de 240 dies me l’atribueix a mi i pensa
que jo me n’he de sentir responsable, que me’n sento
com a ministre d’Economia però és la realitat que jo
em trobo a l’octubre del 2019. És que l’auditoria de
processos comença a l’octubre del 2019 fins a març
del 2020 i aquest Govern comença a caminar el juny
del 2019. Si vostè creu que jo en tres mesos o aquest
Govern, en tres mesos, podem fer una simplificació de
tràmits, de normativa, d’organització i de sistemes,
doncs bé potser és que es pensa que tenim moltes més
capacitats de les que nosaltres mateixos podem arribar
a tenir o confiem que tenim. El que sí que tenim és
capacitat de treballar, i és el que el dia 18 compartiré
davant de la Comissió d’Economia -li convido a què
hi assisteixi-, segurament, si vostè hi assisteix, es
posarà més vermell que la mascareta o la corbata que
es posa perquè ha anunciat vostè coses respecte a què
“estem pitjor que mai, que les dades que tenim són pitjors
que mai” i jo, el dia de la comissió li podré demostrar
amb fets i amb exemples que ja no estem en aquests
240 dies, i es presentaran tràmits digitalitzats que van
en la línia del que jo vaig presentar, que era l’esforç i
la línia d’actuació d’aquest Govern respecte dels
tràmits d’empresa. Vostè es despenja un bon dia
perquè diu que ha parlat amb l’Associació de Bancs,
amb la que vam presentar aquesta auditoria nosaltres
també, amb els fiscalistes, amb tothom, i diu que clar,

La Sra. síndica general:
Hauria d’anar acabant Sr. López.
El Sr. Pere López:
Acabo de seguida.
Si està fora de norma, doncs evidentment com que ja
ha assumit la responsabilitat que compleix la
normativa doncs ho pugui tirar endavant.
Nosaltres doncs ens passem un mes per tenir el nom,
això va al registre de societats, després es demanen
informacions complementàries i es vol verificar no sé
quantes coses abans de començar a treballar i l’únic
que estem aconseguint, i a mi em sap greu i crec que
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que això és una hecatombe. Senyor López, això ja ho
sabem nosaltres des del setembre, com a mínim amb
dades reals, setembre 2019, que comença aquesta
auditoria. En aquest temps, el que hem fet és treballar.

Sessió ordinària del dia .. de ...... del 2021

El Sr. Jordi Gallardo:
Gràcies senyora síndica.
Nosaltres estem amb aquesta manera de treballar però
no perquè vostè ens ho demani avui, perquè és que ja
hem començat amb aquest plantejament i perquè ja
hem començat per exemple amb aquells tràmits que
afecten a comuns i Govern de com podem fer
comprovacions a posteriori i no a priori que és el que
limita molts dels tràmits i és el que fa que s’hagin
d’invertir molts dies.

Si vostè, el dia 18, pensa que el que hem fet, i els
avenços i la reducció que hem aconseguit no és
suficient, tindrà tot el dret del món a continuar
pensant que el ministre s’ha de posar vermell, però no
doni vostè per fet que estem pitjor que mai, que no
s’ha fet res, que ha parlat amb tothom i que producte
de què no s’ha fet res, cosa que no és certa, doncs la
inversió en aquest país s’està perdent. Ja està.

Per tant, això no serà mèrit seu, ni mèrit nostre, o
mèrit meu en aquest cas, serà mèrit de la realitat que
ens porta cap aquí, de que hem fet primer una
auditoria i hem estat transparents a l’hora de dir aquí
aquesta és la situació, tenim camí per recórrer i llavors
anem a treballar sobre aquests punts de millora, anem
a aplicar simplificacions en els processos, anem a
digitalitzar processos, anem a fer modificacions
legislatives i estem treballant en aquesta línia.

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor Gallardo.
Iniciem les repreguntes, senyor López.
El Sr. Pere López:

Jo he parlat amb el sector bancari, no he parlat amb
tot el sector. Vostè em diu: “vostès han parlat amb
tots?” No, jo no he parlat amb tot el sector. He parlat
amb el sector bancari, hem parlat amb despatxos
professionals, hem parlat amb els notaris, els que hi
havia i els que s’han incorporat, hem tingut un diàleg
freqüent. Som conscients, n’érem conscients abans de
l’arribada al ministeri, nosaltres mateixos, en el Pacte
de Govern, una de les prioritats, en el full, en el pacte
de coalició de Govern i també en el full de ruta
Horitzó 23 i una de les prioritats és impulsar
l’agilitació de tots els tràmits d’empresa. N’érem
conscients i l’auditoria ens va ajudar a ser més
conscients encara i a detectar quins són els punts de
millora. I en aquest temps, des que vam presentar
l’auditoria, i abans, perquè l’auditoria es va presentar
el setembre però les conclusions les vam tenir al març,
i malgrat els esforços que hem hagut de dedicar a la
gestió de tot el tema de les ajudes i la gestió dels
ERTOs, doncs hem pogut treballar i ja li avanço, que
no estem en aquests 240 dies, senyor López, és que no
estem aquí, no estem aquí per sort, però encara hem
de millorar més…

Gràcies senyora síndica.
Estaré atent a la seva compareixença del dia 18. Val
a dir que l’anterior compareixença que va fer vostè no
hi vaig poder assistir perquè en aquell moment la
norma del Consell General és que només els membres
de la comissió podien assistir en aquella comissió, però
no és un tema que m’interessi ara de nou i si vostè,
s’ha reunit, que també segur que ho ha fet, amb totes
les persones que treballen en l’àmbit econòmic, sabrà
que tothom es queixa de la lentitud dels tràmits
administratius. No em crec que a nosaltres ens hagin
dit coses que no els han dit a vostès. I que tothom
troba a faltar, que això és el que li demano, un canvi
de filosofia que jo no estic convençut que aquest
Govern estigui disposat a assumir.
És a dir, vostès estan amb la voluntat de canviar cap
a una filosofia de l’inici d’activitats sota la
responsabilitat i les posteriors verificacions de
Govern? O l’únic que estem parlant ara és d’uns
tràmits que seran potser més ràpids, tant de bo es
pugui fer alguna cosa digital i no calgui demanar cita
prèvia per enviar coses que a tot arreu s’envien online,
doncs s’omple un formulari des de casa i des de
qualsevol lloc del món si realment volem atraure
inversió estrangera? O continuaran amb aquest
procés de que fins que no es compleixin tots els passos
no es pot començar a treballar i no es pot començar a
generar llocs de treball o de riquesa?

La Sra. síndica general:
Vagi acabant Sr. Gallardo.
El Sr. Jordi Gallardo:
Encara hem de reduir, i en això estem treballant. Jo
espero que de la mateixa manera que ha dit jo avui
m’havia de posar vermell amb aquelles dades que vam
parlar fa un any, el proper dia, si vostè hi és, com a
mínim reconegui, que amb l’esforç i l’avenç que s’ha
fet, doncs com a mínim s’ha avançat i que a lo millor

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor conseller.
Senyor ministre?
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ja no ens hem de posar tan vermells. Tenim temps i
tenim camí a recórrer, sense cap mena de dubte, però
el que no podem fer és asseveracions i afirmacions
sense dades, sense números i a partir d’opinions
només. Jo li parlo amb fets, i per això vaig fer una
auditoria, i vaig reconèixer la situació.
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El Sr. Jordi Gallardo:
Doncs miri, no ho tenia previst, però les buscaré, però
vostè la comparació no l’ha de fer ara que li estic dient
que hem millorat, ara vol buscar-me la comparació
amb els que fa anys que estan millor. Com ja li he dit
que estem millor, ara vol que em posi vermell perquè
estem pitjor que d’altres. Sr. López, siguem justos! No
em canviï les regles a mitja partida.

La Sra. síndica general:
Vagi acabant Sr. Gallardo.

Si vostè m’està parlant de la realitat d’Andorra i em
diu que m’he de posar vermell per 240 dies, jo li dic
que vostè s’haurà de posar vermell perquè continua
dient que estem a 240 dies, segons el que vostè
manifesta, perquè m’ho he apuntat, li tornaré a
recordar el proper dia: “continua així, si no va pitjor”...
jo m’ho he apuntat. Per tant, el dia 18 veurem si qui
es posa vermell és vostè o jo.

El Sr. Jordi Gallardo:
Acabo senyora síndica.
I a partir d’aquí hem treballat i continuarem
treballant. El que no es pot fer és venir i, parlar a partir
de sensacions, situacions, que tots sabem que hi són,
però donant per fet que l’altra part no fa res al
respecte.

Gràcies senyora síndica.

Gràcies senyora síndica.

La Sra. síndica general:

La Sra. síndica general:

Gràcies senyor ministre.

Gràcies senyor ministre.

Tercera repregunta, Sr. López.

Segona repregunta senyor López.

El Sr. Pere López:

El Sr. Pere López:

Sí, tercera pregunta i darrera.

Sí, gràcies senyora síndica.

No sé si sap, vostè que és el ministre d’Economia, que
l’economia és una qüestió global, no és una qüestió
local de cadascun dels països. Quan un inversor, sigui
andorrà o estranger, ha d’invertir, no ho farà dient a
Andorra, abans es trigaven 240 dies, ara són menys,
sinó que buscarà el lloc que li puguin fer el tràmit més
important. Per tant, penso que seria bo que aquesta
informació que ara no té i que potser tindrà el dia 18,
jo també m’encarregaré de buscar-la i d’actualitzar-la,
vostè ja l’hauria de tenir. Perquè el món es juga amb
unes regles globals i específicament quan estem
parlant de temes econòmics.

Ja que el senyor Gallardo ho confia tot a la
compareixença del dia 18, doncs vindrem preparats.
Però em deixarà que li pregunti si a part de presentarnos les dades d’Andorra en relació a les mitjanes, ens
presentarà el que es triga als llocs més avançats, països
que puguin servir com a referència: Estònia, Finlàndia
o qualsevol altre país, i si ens portarà les dades, també
té temps fins al dia 18 per aconseguir-les si no les té a
hores d’ara perquè puguem comparar quina és la
mitjana que es triga en aquests països que són
avançats en aquesta matèria i quina és la mitjana que
es triga a Andorra. A mi m'és igual que siguin menys
de 240, només faltaria que fossin més de 240, quan a
molts llocs amb una o dues setmanes s’estan
constituint negocis i la gent comença a treballar.

Perquè al final hem de competir com a destinació
d’inversió estrangera o com a país per a fer negocis,
hem de competir amb els millors, sinó és molt difícil
que puguem ser, que puguem reeixir en aquest tema.
Li demano novament si aquests tràmits que vostès
volen agilitzar van sota la fórmula d’un canvi de
filosofia perquè la gent pugui treballar des del primer
moment, com es fa als llocs més avançats, o seguirem
amb la fórmula d’haver de passar tots els passos de
demanar el nom, de crear, de fer tots els tràmits i no
poder començar a treballar fins que tots els passos
estiguin constituïts.

Ens presentarà el dia 18 també les dades comparades
amb les dels països amb les que efectivament ens
hauríem de comparar?
Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor López.

Gràcies senyora síndica.

Senyor Gallardo.
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demostrar perquè no puc venir amb un ordinador i
ensenyar-li doncs alguns dels tràmits ja digitalitzats
que sí que li podrem ensenyar el dia 18.

Gràcies senyor López.
Senyor Gallardo?

Gràcies senyora síndica.

El Sr. Jordi Gallardo:

La Sra. síndica general:

Gràcies senyora síndica.

Gràcies, senyor Gallardo.

A mi em sembla, senyor López, que vostè ho ha
descobert això avui, o en aquests darrers viatges que
ha fet que ha anat a parlar doncs amb centres
d’innovació. Jo li puc dir que com a Liberal, aquesta
és la nostra filosofia. És més, fa més de dos anys vam
estar a una visita a Estònia, per aprendre d’aquell
model, però jo insisteixo, al final està molt bé agafar
referents, però el que hem de fer és millorar la situació
d’Andorra. No estarem en aquests 240 dies i tampoc,
ja està bé que l’oposició ens fiscalitzi i ens demani que
siguem o que fem les coses millor, però posem les coses
en context, com diu vostè. En un context en el que
ha baixat la inversió estrangera a nivell global més
d’un 40%, en el cas d’Andorra, doncs estem al 36, i
quant a les economies desenvolupades, això que em
demana vostè que miri referents, doncs ha arribat a
baixar la inversió estrangera en el darrer any més d’un
70%, doncs Andorra en volum ha baixat un 50.

Última repregunta, senyor López?
El Sr. Pere López:
Bé, definitivament no volia posar una repregunta,
només voler fer un comentari del que ha dit el senyor
Gallardo. Jo no he posat en dubte la seva formació ni
la seva qualificació, en tot cas s’ho ha dit vostè sol,
eh? Jo no ho he dit. Jo he dit que, com a ministre
d’Economia hauria de saber que les regles
econòmiques són mundials i que tu no t’has de
comparar amb tu mateix, sinó amb els que realment
competeixes, la resta s’ho ha inventat vostè solet.
Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Senyor López.

Ja sé que per vostè la meva formació no és suficient
com per ser ministre d’Economia, ja ho ha dit més
d’una vegada. Intentem fer les coses el millor que
sabem i hi posem moltes hores. No confiï tant en mi,
perquè sé que no confia, confiï més en l’equip i la gent
que hi ha al darrera, i jo li puc assegurar que una de
les prioritats d’aquest Govern és la simplificació i
treballar amb un canvi de filosofia que ja hem
començat a plantejar als comuns, perquè això no és
una qüestió que atengui només al Govern. Perquè en
els processos d’empresa o en els tràmits d’inversió hi
ha una part que afecta a Govern, hi ha una part que
afecta a comuns, hi ha una part que afecta al sistema
bancari -per això ens vam reunir amb ells-, hi ha una
part que afecta a notaries -per això hem començat a
parlar amb ells-, per tant, és una part... és un sistema
o una millora que s’ha de fer de manera generalitzada.
Nosaltres posarem tots els esforços, tots els recursos i
totes les ganes i energies per simplificar i per millorar.

Senyor Gallardo, per al·lusions i acabem aquí.
El Sr. Jordi Gallardo:
Sí. Per ser justos, és cert que avui vostè no ho ha dit,
avui no, en d’altres ocasions sí, i no només de la meva
persona, sinó d’altres ministres que avui no estan
presents. Però com ja té aquesta habilitat, o aquesta
opinió manifestada, doncs suposo que quan diu què
hauria de fer com a ministre d’Economia, és perquè
vostè, a la millor jo ho interpreto malament, pensa
que les meves capacitats no són les adequades per al
càrrec.
Gràcies, senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies.
Senyora Montaner, la seva primera repregunta.

Insisteixo, anem pel bon camí, no és que ho fiï tot a la
compareixença. Ja li vaig avançar per telèfon que a mi
em semblava que en el marc d’una sessió de control,
té vostè tot el dret, no era el marc idoni per parlar
d’això i sí en el marc d’una compareixença, com ja
vaig fer al setembre, i com em vaig comprometre que
tornaria a fer per donar comptes de la feina que s’ha
fet, o no, ja ho valorarà vostè, va vostè, tant sí com
no, mantenir la pregunta, jo li intento contestar el que
pugui, però no li donaré detalls i informació, i a més a
més no li puc demostrar la feina que s’ha fet, no li puc

La Sra. Carine Montaner:
Gràcies, senyora síndica.
Doncs jo, el que faré és encoratjar al Govern a anar
cap al model d’Estònia.
Ja fa molts anys que en parlem i evidentment, i ho ha
dit el ministre, és que l’obertura del negoci, d’un
negoci o d’una societat evidentment va molt lligat
amb l’obertura d’un compte bancari.

22

Sessió ordinària del dia .. de ...... del

Núm. ../2021

Recordo en aquesta Cambra, que fins i tot la senyora
Pallarés, aquí present, que és ministra, però a la
legislatura que era consellera general, havia posat a
sobre de la taula aquest tema del problema de
l’obertura d’un compte bancari. I per tant, s’ha de ser
conscient d’això, i parlant amb els bancs del país
veiem que hi ha doncs un tema de due diligence, que
ha de fer els bancs, que és un tema molt feixuc pels
bancs, que triguen molts dies per fer la due diligence, i
tenint en compte, evidentment, l’episodi BPA,
tothom entendrà que en aquesta Cambra la por dels
bancs i que han d’assegurar evidentment el perfil del
client per tal d’obrir un compte bancari, ja que no
tenen accés a Interpol.
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treballar des de la UIFAND amb una persona que ha
tingut experiència en el tema de la interpretació de la
normativa sobre la prevenció de blanqueig, per
flexibilitzar aquests criteris. De tal manera que,
complint sempre la normativa que tenim -la Llei de
prevenció de blanqueig de capitals també-, doncs eviti
que puguem, per un excés en l’aplicació de criteris o
de normativa doncs, eviti que puguem perdre
oportunitats de negoci o d’inversió, que és la principal
preocupació, que evidentment tots plegats tenim.
Des del sector bancari se’ns ha explicat i insisteixen,
que no és una qüestió…
La Sra. síndica general:

Doncs jo el que demanaria al Molt Il·lustre Govern és
si s’ha plantejat, doncs, de posar en marxa des del
Govern doncs tot el tema del procés de due diligence
per tal de donar garantia amb l’autorització de Govern
doncs l’obertura d’un compte bancari. Això és una
demanda dels bancs, senyor ministre, i volia saber si
s’ho havia plantejat.

Vagi acabant, senyor Gallardo
El Sr. Jordi Gallardo:
Acabo, senyora síndica.
Del criteri que s’utilitza a l’hora d’aplicar aquesta
normativa. I s’ha fet un treball exhaust i rigorós per
intentar treballar en aquesta aplicació de criteris, per
intentar flexibilitzar sempre i, amb això acabo, dins el
criteri i dins la normativa existent avui dia, que és la
normativa europea homologable i de la que no ens
podem moure.

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyora Montaner.
Senyor Gallardo.

Gràcies senyora síndica.

El Sr. Jordi Gallardo:

La Sra. síndica general:

Gràcies, senyora síndica.

Gràcies senyor ministre.

Des del principi de la legislatura, tant el ministre
Jover, com jo mateix hem parlat amb l’Associació de
Bancs Andorrans una mica arran i presentant, en el
marc de la presentació d’aquestes conclusions de
l’auditoria de processos i posant damunt de la taula
també el que a priori i sense tenir constatació
numèrica, però que podíem intuir, és que en aquest
procés d’inversió estrangera o d’obertura de negocis,
doncs també podia haver-hi una certa limitació o una
barrera important a l’hora d’aconseguir l’obertura
d’un compte bancari. Hem tingut diverses reunions
amb el sector bancari. Vam convenir un treball vis a
vis entre la UIFAND i el sistema bancari perquè, a
diferència del que podíem pensar a priori, que no era
tant un tema de normativa, perquè sovint pensàvem:
“potser és que la normativa és massa estricta” i per tant,
doncs podíem arribar a fer que els departaments de
compliance del banc, per compliment normatiu doncs
estiguin aplicant aquí coses per normativa que no fan
en d’altres jurisdiccions. No és el cas. Els bancs el que
expliquen és que és més aviat una qüestió del criteri
que s’utilitza a l’hora d’aplicar aquesta normativa.
Llavors el que s’ha fet, no sé si s’emmarca en un procés
de due diligence, com diu vostè, el que sí que s’ha fet és

Segona repregunta, senyora Montaner? No?
Senyor Costa, vostè havia aixecat la mà, eh?
El Sr. Ferran Costa:
Gràcies, senyora síndica.
Senyor Gallardo, mentre vostè mantenia aquesta
discussió amb el senyor Pere López, he intuït, per les
paraules del senyor López, doncs que potser els
socialdemòcrates tenien la vareta màgica per
solucionar de la nit al dia tots els temes de la
digitalització. Llavors, com que estaven doncs molt
entretinguts, he pensat, anem a buscar alguna
institució socialdemòcrata, ha estat ràpid l’exercici,
gràcies a Déu, per veure quin és el procés de
digitalització, en aquest cas del Comú d’EscaldesEngordany. Per a la meva sorpresa he vist que…
La Sra. síndica general:
Sr. Costa, formuli la pregunta.
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El Sr. Ferran Costa:

El Sr. Carles Sánchez:

Faig la pregunta.

Gràcies senyora síndica.

Necessito la introducció prèvia perquè és una
pregunta en relació amb els comuns.

Bé, en primer lloc em volia adreçar al conseller Costa
per dir-li que properament podrà accedir a més
tràmits, soc bon coneixedor del procés de
digitalització del Comú d’Escaldes-Engordany.

La sorpresa ha estat veure doncs que no es podia fer
cap tràmit online... menteixo, puc reservar la bicicleta
per anar a fer spinning, més enllà d’això, res. Però hi
ha molts tràmits que tenen a veure conjuntament
amb l’obertura de comerços i que també impliquen els
comuns.

I la meva pregunta per al ministre és: quin és el
percentatge de tràmits en què operen comuns i
Govern que s’han digitalitzat als comuns?
Fa seguiment el Govern d’aquest procés?

En aquest sentit, en aquest procés de digitalització
voldria saber també si hi ha certa coordinació amb
alguns comuns o s’ha previst coordinació als comuns
per poder facilitar també aquest tràmits.

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor Sánchez.

Gràcies senyora síndica.

Senyor Gallardo?

La Sra. síndica general:

El Sr. Jordi Gallardo:

Gràcies senyor Costa.

M’haurà de disculpar però no he entès la pregunta:
quin és el percentatge de tràmits...? Si me la pogués
repetir, si us plau?

Senyor Gallardo.
El Sr. Jordi Gallardo:
Gràcies senyora síndica.

La Sra. síndica general:

Efectivament, com he comentat en el procés
d’inversió estrangera, no és responsabilitat exclusiva.

Si la pogués repetir, si no li sap greu senyor Sánchez…

Tenim una bona part, el Govern i concretament el
ministeri, el Ministeri d’Economia, però hi ha d’altres
actors i un d’ells són els comuns amb els quins vam
explicar aquesta realitat, la realitat de l’auditoria, a
tots els comuns, individualment em vaig reunir amb
els cònsols per explicar doncs que aquesta era la
realitat i que demanava la seva col·laboració i que els
proposava justament això que m’estava dient el
senyor López, de si volem canviar aquest model. I
aquest model passa doncs per simplificar tràmits, per
no duplicar competències, per intentar trobar les
sinergies conjuntes del que pugui fer el Govern no
necessàriament ho hagin de replicar els comuns i
perquè pugui haver-hi un procés de comprovació a
posteriori, que al final és el que podria facilitar. I
paral·lelament a això, informar també dels treballs de
digitalització d’alguns dels tràmits, que presentarem
aviat. Explicar quins seran els següents que es
digitalitzaran i evidentment aquest treball, conjunt,
sobretot pel que afecta al tràmit d’obertura de comerç,
és el que hem començat a treballar amb els comuns.
Gràcies senyora síndica.

El Sr. Carles Sánchez:
Gràcies senyora síndica.
Sí, li preciso.
Vostè sabrà que existeixen uns tràmits que es poden...
tràmits governamentals que es poden efectuar des
dels comuns, les oficines de tràmits de comuns.
Aquests tràmits, certament estan digitalitzats, però
han existit problemes en el seu desenvolupament.
Quina és la coordinació entre el procés de
digitalització propi del comú i els tràmits digitalitzats
del Govern d’Andorra? Quin percentatge de tràmits
ja s’han estandarditzat el seu procediment complet?
Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor conseller. Senyor Gallardo?
El Sr. Jordi Gallardo:
Gràcies senyora Síndica.
Crec que s’escapa una mica del que jo li podria
facilitar inclús des del meu propi ministeri perquè
entenc que vostè em demana dels tràmits en general.
Jo potser podria arribar a tenir, que no la tinc aquí, és
el percentatge de tràmits que corresponen als tràmits
d’empresa, que són els que estem intentant impulsar

La Sra. síndica general:
Gràcies senyor Gallardo.
Senyor Sánchez, formuli la seva primera repregunta.
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digitalitzar des del ministeri o simplificar
conjuntament amb els comuns. M’atreviria a dir, crec
que no m’equivocaré de gaire, que en aquest procés
de transformació de tràmits de l’Estat o de
l’Administració en general, que està dins del projecte
de digitalització i de transformació digital del país, que
el Govern està impulsant, ara amb una nova secretaria
d’Estat també hi ha la voluntat d’implicar -de fet,
s’està implicant- a d’altres actors: comuns, perquè
s’han fet reunions per aplicar aquest procés, Andorra
Telecom, SAAS, FEDA, CASS. Perquè, en
definitiva, si aquest procés de transformació i de
digitalització no és de país, i només és d’una part, o
d’uns actors, no aconseguirem el que tots crec, amb
matisos, volem, que és que hi hagi millor atenció al
servei del ciutadà, transparència, accés a la
informació, digitalització, facilitat, reducció de
terminis, que és el que perseguim tots. Jo no li puc
donar el percentatge de tots els tràmits que
comparteixen els comuns i que s’han de digitalitzar i
que tenen algun tipus de problema. Crec que això
correspondria més o al DCI o a la Secretaria d’Estat
de Transformació Digital.
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El registre i les estadístiques en relació al volum dels
tràmits que s’efectuen des del Govern i des dels
comuns també els tenim registrats.
El programa de tràmits funciona i està interconnectat
des de ja fa molt temps. Per tant sí que hi ha tràmits
que des de fa temps funcionen, tot i que és cert que hi
ha molt marge de millora i que amb això s’està
treballant per poder fer aquesta interconnexió,
sobretot amb els canvis del programa del sistema de
tràmits que s’efectuarà aviat.
Perquè també, com vostès saben, i a més, sempre van
donar suport durant el pressupost d’aquest mateix
any, l’aposta per la inversió en la digitalització ha estat
important i el Grup Socialdemòcrata sempre també
així ho va manifestar.
Això requereix concursos, plecs, volums, treball
conjunt, i evidentment és una qüestió que anirem
veient implementada.
S’ha apostat primer pel tema de comerç perquè,
evidentment, era una qüestió que el Govern sempre
va prioritzar en aquest aspecte i per això es van posar
més recursos amb aquesta...amb aquesta auditoria que
mencionava el ministre Gallardo. Però també s’ha
creat l’oficina de processos que ha donat també i ha
fet una feina de suport a totes aquestes tasques...

Si el que té interès és en algun tràmit que afecta als
comuns que són d’empresa i que ells podrien tenir, a
mi no em consta que en tinguin cap digitalitzat pel
que fa a tràmits d’empresa, no em consta, perquè al
final el problema que tenim els comuns igual que el
tenim nosaltres encara, és que justament ho fem tot
molt en paper, la part d’empresa.

La Sra. síndica general:
Vagi acabant Sra. Pallarés.

És cert que s’han fet avenços amb d’altres tràmits que
hem intentat digitalitzar, però la part d’empresa que
jo crec que hauria de ser de tots plegats una prioritat
doncs és la que, en general s’ha tingut més
descuidada.

La Sra. Judith Pallarés:
Sí.
Penso que si vol més informació en aquest aspecte, ja
que el ministre Gallardo haurà d’estar el dia 18 en
aquesta compareixença amb tantes dades i tanta
informació, evidentment li traspassaré aquesta part
que també havia compartit amb la nova secretaria
d’estat i, si necessiten més informació al respecte, jo
penso que la direcció és positiva, compartida i que
avançarem en poc temps en la millora global.

Gràcies, senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies, senyor Gallardo.
Vol fer alguna altra repregunta senyor Sánchez?

Gràcies senyora Síndica.

La senyora Pallarés aixecava la mà. Crec que si té
alguna informació que aporti al senyor Sánchez, pot
respondre, breument si us plau?

La Sra. síndica general:
Gràcies senyora Pallarés.

La Sra. Judith Pallarés:

Farem una pausa de quinze minuts.

Gràcies, senyora Síndica.

Reprenem la sessió a les 18.05.

La veritat és que sí que es fa. Existeix ja una taula en
la qual estan treballant tots els departaments de
sistemes d’informació dels set comuns conjuntament
amb el Departament de Sistemes d’Informació de
Govern, ja des de fa més d’un any, de fet.

Gràcies.
(Són les 17.50 hores)
(Són les 18.10 hores)
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precisa que la valoració de l’OACI, juntament amb la
que va emetre l’AAA servirà per decidir si
tècnicament és viable el projecte presentat, o bé si cal
aturar l’estudi d’aquest emplaçament, es demana si,
en cas d’una avaluació positiva per part de l’OACI, el
Govern d’Andorra tirarà endavant la fase següent del
projecte d’aeroport a la zona del bosc de Moretó.

Reprenem la sessió.
Vagin seient si us plau.
Per acord que han pres fa una estona, començarem
per la pregunta número 6.
6. Pregunta amb resposta oral del Govern,
presentada pel Molt Il·lustre Senyor Roger Padreny
Carmona, conseller general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 1 de juny del
2021, relativa a la construcció d’un aeroport al bosc
de Moretó.

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies, senyor conseller.
Respon pel Govern senyor Gallardo.
El Sr. Jordi Gallardo:

Fou registrada amb el número 566, i s’ha publicat al
Butlletí número 60/2021, de l’1 de juny. Exposa la
pregunta el senyor Roger Padreny.

Gràcies, senyora síndica.
Bé doncs com l’informe ha arribat amb posterioritat
entenc a la pregunta que va formular el conseller
Padreny, la resposta pot ser ja una resposta ferma, a la
vista doncs que aquest dimecres en sessió de consell
de ministres, i un cop es va valorar les conclusions de
l’informe de l’OACI, que fan...indiquen que aquesta
infraestructura no és viable, ahir com vostès sabran,
es va anunciar en roda de premsa que la proposta del
Govern, el posicionament del Govern és no continuar
amb aquest projecte, no passar a la següent fase a la
vista doncs que les principals observacions que marca
l’estudi de l’OACI fa doncs que aquest projecte o
aquesta infraestructura no sigui viable.

El Sr. Roger Padreny:
Gràcies senyora síndica.
Vist el conveni de col·laboració entre el Molt Il·lustre
Govern del Principat d’Andorra i la Cambra de
Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, del 10
d’octubre de 2019, que té com a objecte analitzar la
viabilitat dels accessos aeris i ferroviaris al Principat
d’Andorra.
Vist que en el marc d’aquest conveni de col·laboració,
la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra
ha fet arribar al Govern d’Andorra dos estudis de
viabilitat tècnica del projecte aeroportuari del bosc de
Moretó, elaborats per NAVBLUE i CGX.

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:

Vista l’avaluació realitzada per l’Autoritat
aeronàutica andorrana, el passat 10 de setembre del
2020 sobre aquests dos estudis de viabilitat tècnica
elaborats per NAVBLUE i CGX.

Gràcies, senyor Gallardo.
Per la rèplica, senyor Padreny.
El Sr. Roger Padreny:

Vist que aquesta avaluació precisa que per part
d’aquesta autoritat aeronàutica andorrana es
considera que les limitacions tècniques i afectacions a
la seguretat són suficientment importants com per no
continuar amb el projecte.

Gràcies senyora Síndica.
En primer lloc, felicitar-los per la decisió, però també
felicitar-los per tota...tot aquest serial, és a dir, un
serial amb una trama que crec que és molt bona.

Vist que el Govern d’Andorra ha decidit tornar a
encarregar a l’Organització de l’Aviació Civil
Internacional una nova avaluació sobre la construcció
d’un aeroport a la zona del bosc de Moretó, analitzada
prèviament per un estudi de la mateixa organització
internacional l’any 2007.

Al final, un final bastant previsible, però la trama la
veritat és que ja fa sis mesos quan vam fer la pregunta
oral en aquesta mateixa sala, ja els vam dir que vostès
pecaven de funambulisme en aquesta qüestió, que
vostès deien una cosa públicament però després
privadament no sabíem exactament què deien. I en
tot aquest procés els hi hem anat dient de forma
repetida en diferents sessions parlamentàries, que
calia més transparència, que calia explicar millor les
qüestions, però bé, no...finalment no ho hem tingut i
hem estat sis mesos esperant i diversos recursos

Vistes les respostes a les preguntes escrites que vaig
formular el passat 18 de març del 2021, relatives a la
construcció d’un aeroport al bosc de Moretó, registre
número 227/21.
I vist que les respostes a aquestes preguntes escrites
del passat 30 d’abril de 2021, el Govern d’Andorra
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esmerçats, quan parlo de recursos no només parlo
d’econòmics, sinó que a més parlo de temps, etcètera.
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A dia d’ahir, abans de la sessió d’avui amb d’aquesta
pregunta oral ja prevista des de fa més d’una setmana,
s’explica els resultats de l’OACI, uns resultats
previsibles, sobretot pel fet que repetim, que hi havia
dos estudis, un del 2007 i un del 2020 que el
descartaven.

Ja feia temps que el Govern d‘Andorra no concretava
una posició.
Nosaltres, gràcies a la nostra activitat, hem pogut
saber diverses qüestions, aquest país ha pogut saber
diverses qüestions gràcies a haver fet una pregunta
oral, quan vam saber que hi havia un informe de
l’Autoritat Aeronàutica Andorrana, gràcies a
preguntes escrites, després d’haver analitzat l’informe
de l’Autoritat Aeronàutica Andorrana, i veient que
establia limitacions que feien el projecte inviable.

Per tant, no hem entès en tot aquest procés què ha fet
Govern? A què ha jugat Govern? A què li ha
interessat Govern perpetuar-ho, i per què no ha fet
públic? I crec que és prou important, abans feia la
broma inicial, però no és una broma. Tot plegat hi ha
recursos públics, després ho tocarem. Hi ha temps, i
sobretot, hi ha la voluntat de la ciutadania de
conèixer sobre una qüestió que s’ha perpetuat tant en
el temps. No entenem per què s’ha marejat tant la
perdiu en aquesta qüestió.

Tot això ens fa pensar que no... no hem entès, en tot
aquest procés, perquè el Govern ha anat perpetuantlo? Per què el Govern ha continuat demanant més
informació, quan ja vam dir-ho fa sis mesos? Fa sis
mesos teníem, el 2007 ja teníem una avaluació pel
mateix terreny, per part de la mateixa entitat que
finalment ha acabat descartant el terreny.

Nosaltres, com els deia, a través de les nostres accions
parlamentàries, hem pogut saber moltes qüestions que
s’han fet públiques, que no haguéssim conegut
possiblement si no les haguéssim dutes a terme i
aquesta és la nostra tasca de control al Govern,
aquesta és la nostra tasca de conèixer quina és l’acció
d’aquest Govern.

El que no sabíem fa sis mesos, en aquesta mateixa sala,
quan el senyor cap de Govern i jo mateix vam poder
parlar, el que no sabíem és que hi havia un estudi
concret de l’Autoritat Aeronàutica Andorrana amb
unes conclusions molt clares, això no ho sabíem,
tampoc ho van voler dir, i això no ens agrada. Hagués
estat millor potser pel debat expressar-ho. Pel debat
públic i per conèixer exactament totes les accions que
s’han dut a terme.

Però en tot aquest temps, i repeteixo, m’hagués
agradat una relació més oberta del Govern en relació
a explicar què ha passat amb el tema de l’aeroport i
sobretot, i en aquest cas, els explicava les paraules del
senyor Armengol, després hem conegut que el senyor
Armengol, tot i una comissió de seguiment i un
conveni de col·laboració, no ha sabut al voltant dels
diferents avenços…

A la passada pregunta oral del novembre, com...la
vam procedir a fer ja que dies abans, el 24 de
novembre havíem conegut que el Govern procedia a
demanar a l’OACI la seva opinió respecte a aquest
projecte.

La Sra. síndica general:
Vagi acabant, Sr. Padreny.

Llavors, vam poder veure a la premsa unes
declaracions del llavors President de la Cambra, el
senyor Miquel Armengol, que establia que era un
projecte liderat conjuntament per la Cambra i el
Govern.

El Sr. Roger Padreny:
Tant el senyor Armengol com la ciutadania ens
mereixíem conèixer al voltant de tot aquest projecte.
D’aquí han... d’aquí s'han motivat totes les accions
parlamentàries i d’aquí avui, esperem, a través
d’aquesta, esperem, última pregunta oral, intentarem
posar més llum a tot aquest assumpte.

Fruit d’això és el que ens va motivar a fer aquesta
pregunta. Això són els fets.
Amb aquesta pregunta vam saber al voltant de
l’informe, per una demanda d’informació al voltant de
l’informe i al voltant del conveni establert entre el
Govern i la Cambra.

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:

De tot plegat, vam fer unes preguntes escrites, el 18
de març, i el 18 de març ja vam alertar al voltant de
l’informe de l’Autoritat Aeronàutica Andorrana.

Gràcies, senyor Padreny.
Senyor Gallardo, per la dúplica.

Hem estat esperant, i esperàvem que vostès, senyores
i senyors del Govern, ho expliquessin, no que ho
expliquessin tercers, que ho expliquessin vostès. Però
bé, i considerem que això era necessari per una
qüestió de transparència i una qüestió de que tothom
pogués conèixer totes les dades al voltant.

El Sr. Jordi Gallardo:
Gràcies senyora síndica.
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Miri senyor Padreny, el que ha fet el Govern, aquest
Govern, aquesta legislatura, és posar rigor i posar
sentit comú al projecte de l’aeroport.
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disseny d'infraestructures, en innovació, en
maniobres, amb el tipus d’aeronaus que s’utilitzen,
després de quinze anys, suposo que jo almenys sense
ser un expert, puc entendre que s’han produït, doncs
feien necessari que, quinze anys després, quinze, amb
tot el progrés que hi ha hagut, el Govern fes una nova
consulta a l’OACI i que esperéssim el resultat.

Es va presentar i es va...els treballs es van començar
per part de la Cambra de Comerç, abans que
comencés aquesta legislatura, i és una col·laboració
que ve de la legislatura anterior i el que hem fet
nosaltres és un seguiment amb un compromís que ja
s’havia adquirit. I sempre hem explicat, no hi ha hagut
un canvi de criteri, no hi ha una explicació, com diu
vostè pública i una diferent en privat, que el Govern
esperaria a tots els informes que, al nostre criteri, eren
necessaris per prendre una decisió i anar superant les
diferents etapes que tenia el projecte, tal i com es van
explicar el dia que es va fer una presentació pública
del projecte.

El resultat ha estat el que ha estat, jo aquesta
felicitació que ens fa no sé si és sincera o no.
Crec que potser li hagués agradat que l’OACI hagués
dit que sí que era factible i així potser hagués pensat
que el Govern hagués tingut contradicció entre
l’informe de l’Autoritat Aeronàutica i el que diu
l’OACI. L’informe ha dit el que ha dit.
El Govern ha tingut en compte els dos informes,
reforça el criteri de l’Autoritat Aeronàutica
Andorrana.

Que primer hi havia la fase de presentació del
projecte, després hi havia la fase de reconeixement o
autorització per aspectes d’infraestructura i aeris,
després hi hauria la fase mediambiental, i finalment la
fase econòmica. I estàvem en la fase en què s’havien
d’elaborar aquests informes.

Sempre he dit que l’Autoritat Aeronàutica
Andorrana no certifica aeroports i que, per tant, hi
havia un risc a assumir que l’Autoritat Aeronàutica
doncs no podia assumir per ella sola. La prova…

El Govern ha explicat sempre, no hem amagat res.
Que prendríem la decisió tinguéssim els informes que
als nostres ulls eren necessaris.

La Sra. síndica general:
Vagi acabant Sr. Gallardo.

D’una banda, el de l’Autoritat Aeronàutica
Andorrana, per cert, estic convençut que si aquest
informe hagués dit que l’aeroport era viable, aquells
que no són pro aeroport, i entenc que formacions com
la seva, ens haguessin demanat llavors la consulta
d’una instància internacional.

El Sr. Jordi Gallardo:
Acabo.
La prova és que el mateix informe de l’OACI, malgrat
els seus ulls i amb nous criteris, no el fan factible i el
mateix informe diu, si l’Autoritat Aeronàutica
Andorrana assumeix els riscos evidentment que
l’aeroport es pot fer.

Nosaltres sempre hem dit que esperaríem a rebre els
dos informes, independentment de quin fos el
resultat.

Davant d’això, el Govern doncs decideix que no
continuem amb aquest projecte, i tant el Govern com
la Cambra de Comerç han estat coherents en quant a
què el moment en què un informe aturés la fase en la
que s’estava, no iniciaríem la següent.

L’informe de l’Autoritat Aeronàutica Andorrana
apuntava unes limitacions i l’informe de l’OACI
apunta les mateixes i d’altres. I amb aquests dos
elements, el Govern pren una decisió.
Vostè em demana que perquè hem allargat aquest
serial si ja hi havia un informe l’any 2007 quan els
resultats ja eren previsibles. Miri, jo discrepo d’això,
senyor Padreny. Els informes que es van fer l’any 2017
van ser amb uns criteris que en aquells moments tenia
l’OACI i criteris en normativa internacional aèria
l’any 2007, quinze anys després, són diferents.

Això és el que s’ha donat i per tant, el projecte s’ha
acabat aquí.

Entre d’altres coses, per exemple, l’any 2007, la
maniobra d'aproximació per GPS, que és la maniobra
que s’ha autoritzat per a l’aeroport d’Andorra-La Seu
d’Urgell, no existia, no s’hagués aprovat.

Iniciem les repreguntes, senyor Padreny.

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies, senyor ministre.

El Sr. Roger Padreny:
Gràcies, senyora síndica.

Si aquest aeroport hagués necessitat d’aquesta
maniobra i ens haguéssim regit per aquells informes
perquè ja teníem uns informes de fa quinze anys, quan
el progrés i els avenços tant en operativa, tant en

Si hi ha un símil entre l’informe del 2021, l’informe
del 2007, els dos de l’OACI i el de l’Autoritat
Aeronàutica Andorrana, sobretot analitzem els de les
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dues institucions homòlogues. Ja el 2007 ja era
claríssimament un informe que establia que era
inviable, i el del 2021, pel que tingut temps de llegir,
crec que també, i el de l’Autoritat Aeronàutica
Andorrana també. Però encara no l’han explicat.
Espero que l’expliquin, espero que l’expliquin, perquè
ja n’han explicat un, però espero que expliquin el de
l’Autoritat Aeronàutica Andorrana.
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El Sr. Jordi Gallardo:
Sí. Deia que la Cambra de Comerç no és un òrgan que
depengui del Govern, està tutelat pel ministeri
d’Economia però tenen una transferència i disposen
del seu pressupost i l’inverteixen i el dediquen a les
accions que els seus associats considerin. A part del
finançament que de per si obtenen per les quotes dels
seus socis.

En total, durant tot aquest temps, gràcies a una
pregunta escrita, això sí que no era públic, en el seu
moment hem pogut saber la inversió de cadascun dels
actors implicats, de la Cambra i del Govern al voltant
de 117.000 euros la Cambra i al voltant d’uns 24.000
euros el Govern, en total fan uns 140.000 euros.
Fruit d’una demanda d’informació, vam poder saber i
vam demanar, les actes del conveni de col·laboració.

La Cambra de Comerç el seu dia va decidir fer aquests
estudis, no els vaig pas encarregar jo, senyor Padreny,
ni aquest Govern, ens els van presentar. I des del punt
de vista del compliment de les nostres obligacions i
com a ministre titular de la Cambra de Comerç o de
tutela, i competent per temes aeronàutics, el que vaig
fer és, un cop tenim aquests informes, que encarrega
la Cambra i que vostè posa en qüestió, entenc jo.

D’actes de demanda d’informació només ens en van
fer arribar una, una única acta d’aquest conveni de
col·laboració del 24 d’agost.

En tot cas, no em demani a mi perquè hi ha
incoherències, o perquè un informe diu una cosa i un
informe...i l’altre en diu una altra.

Així mateix, en aquesta acta s’establia la voluntat de
la Cambra de continuar amb els seus estudis i Govern
els comunicava la voluntat de consultar l’Autoritat
Aeronàutica Andorrana.

Escolti, les dues consultores que la Cambra de
Comerç contracta, CGX i NAVBLUE, asseguren que
aquell aeroport és viable, i en base a això la Cambra
confia que el projecte pot anar endavant.

Pel que hem pogut saber després, amb paraules de
l’ex-president de la Cambra, no se’ls va fer arribar el
resultat de l’Autoritat Aeronàutica Andorrana.

Atenció, sempre sabem que un projecte fet per una
consultoria no és suficient perquè una infraestructura
tingui el vistiplau del Govern.
El Govern ha de fer-la avaluar pels òrgans
competents, a l’Autoritat Aeronàutica, en aquest cas
i, com ja s’havia fet en d’altres ocasions, un organisme
internacional, que podia ser EASA, Autoritat
Europea, o OACI. Com no som membres de la UE,
vam decidir fer-lo a OACI, com ja s’havia fet l’any
2007. I en aquests quinze anys han evolucionat molt
les coses, senyor Padreny.

La Sra. síndica general:
Hauria de formular la pregunta.
El Sr. Roger Padreny:
La formulo ara, senyora síndica, moltes gràcies.
La qüestió és els temps: 24 d’agost, aquesta única acta;
10 de setembre, informe de l’Autoritat Aeronàutica
Andorrana; 3 de desembre, la pregunta oral, ja sabien
el resultat no el van voler explicar; 18 de març... 16
de març, presentació de la Cambra.

Ja li he dit, jo no soc expert en aviació, però entenc
que quan en quinze anys s’han canviat per exemple
fins a tres cops els procediments d’aterratge, fins a tres
cops el disseny d’aeroports i s’ha introduït una
maniobra GPS, per exemple en quinze anys, quan
abans no hi eren, doncs exigia que els que en saben
ho poguessin avaluar.

En tot aquest temps no se’ls explica a la Cambra
perquè parin de destinar recursos en aquesta qüestió?
Perquè no s’ha fet això?

La Cambra de Comerç així ho va decidir, el Govern,
per obligació, ho va fer avaluar i el resultat és el que
ha sortit. I no li puc dir res més que el pugui plaure
respecte al resultat que em sembla, insisteixo, que no
està del tot satisfet de què finalment el Govern hagi
decidit no procedir amb aquest projecte.

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor Padreny. Senyor Gallardo?
El Sr. Jordi Gallardo:

Gràcies senyora síndica.

(Micròfon tancat)

La Sra. síndica general:

La Sra. síndica general:

Gràcies senyor ministre.

Senyor Gallardo, té el micro?

Senyor Padreny, segona repregunta?
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I sí és cert que no se’ls va entregar l’informe de
l’Autoritat Aeronàutica, però també se’ls va explicar
que hi havia limitacions als ulls de l’Autoritat
Aeronàutica.

Gràcies, senyora síndica.
Miri senyor Gallardo, si en alguna cosa hem sigut clars
des del PS és que consideràvem que el projecte no era
viable.

Però el paper de la Cambra en aquesta fase, en aquesta
fase, va cloure en el moment que entreguen els
informes. Perquè no és competència de la Cambra de
Comerç avaluar ni portar als organismes
internacionals perquè avaluïn aquest informe, no és
competència de la Cambra, és competència del
Govern.

Ho hem dit des de fa temps, per tant, nosaltres som
coherents, som coherents amb aquesta qüestió i
òbviament considerem que és una bona decisió que el
projecte al fi i al cap es descarti i en això som
claríssims, per tant no em faci dir coses per qüestió de
missatge prefabricat perquè això és un debat, això és
un Consell General i és un debat seriós i sap vostè
perfectament que això, en aquest cas, i aquí parlo com
una qüestió personal, sap que porto temps llegint, i per
això li faig aquestes preguntes concretes, li torno a
repetir perquè si algú abans no ens ha pogut escoltar:
24 d’agost, aquesta reunió entre la Cambra i el
Govern. 10 de setembre, l’estudi de l’Autoritat
Aeronàutica Andorrana, 16 de març, presentació a la
Cambra.

Quan vostè em diu perquè no se li demana que pari
és que nosaltres no li hem de dir que pari o no pari a
la Cambra de Comerç.
La Cambra de Comerç va fer uns estudis, va
encarregar uns informes, amb els seus diners, a decisió
dels seus... dels seus associats, els presenta al Govern,
i li toca esperar.
Si el projecte hagués continuat, la Cambra hagués
pogut continuar, d’alguna manera implicada en el
projecte perquè en certa manera són els que l’han
impulsat.

Del 10 de setembre al 16 de març hi ha bastant temps
i crec que el Govern, per un criteri de prudència,
tenint en compte que tenia un informe de l’Autoritat
Aeronàutica Andorrana i tenia un informe previ,
potser hauria d’haver demanat a la Cambra de parar,
de parar.

Compte, amb una part de la societat a favor també,
perquè no sembli que en aquest país no hi hagi gent
que estigui a favor que hi hagi un aeroport dins
d’Andorra.

Perquè la Cambra té recursos públics i els recursos de
la Cambra venen de recursos de tothom i crec que
això és important, i aquí, amb aquesta pregunta i per
això li deia al principi, que és l’última, esperem que
sigui l’última, fem el control final, i esperem que sigui
el final, d’aquesta acció.

Tant respectable és aquells que pensen que no, com
els molts que pensen que sí. I el Govern el que fa,
penso que amb bon criteri, almenys així ho vam
convenir, és, un cop la Cambra ens entrega els
informes, que això és el mes d’agost, si no em falla la
memòria, és procedir amb l’informe intern de
l’Autoritat Aeronàutica, i ja avancem en aquell
moment, no ha vingut a posteriori, ni va ser arran del
contingut o de la decisió de l’Autoritat Aeronàutica,
perquè en tot moment es va informar la Cambra que
hi hauria un estament superior que també faria un
informe.

I per això avui li torno a preguntar, i li he recordat
aquests timings, aprofito la segona repregunta per fer
la mateixa que la primera: perquè no es va explicar a
la Cambra, no se li va demanar a la Cambra que parés,
quan ja el 10 de setembre tenien l’informe de
l’Autoritat Aeronàutica Andorrana?

Nosaltres no vam anar a buscar l’OACI perquè el
resultat de l’Autoritat Aeronàutica no era favorable
sobre l’aeroport. Vam anar a buscar l’OACI perquè
sempre hem cregut que el criteri internacional hagués
tingut més credibilitat que l’intern.

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor Padreny.
Senyor Gallardo?

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

Vagi acabant, Sr. Gallardo.

Gràcies. Senyor Padreny.
És que la Cambra ja havia parat.

El Sr. Jordi Gallardo:

La Cambra, en el moment que entrega els informes al
Govern, espera a què hi hagi un retorn i un
posicionament del Govern.

Per això li he dit...
Acabo, senyora síndica.
Que segurament si l’informe de l’Autoritat
Aeronàutica hagués estat favorable per aquesta
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infraestructura, moltes de les persones que pensen
que aquest projecte no s’hauria de fer dins del país,
ens haguessin reclamat. I per evitar això, nosaltres ja
vam dir des de l’inici, que hi hauria un doble informe
i això es va explicar a la Cambra de Comerç. De la
mateixa manera, la Cambra de Comerç n’era
conscient, no tenia l’informe, però sí que n’era
conscient, que als ulls de l’Autoritat Aeronàutica hi
havia moltes no, moltíssimes limitacions.

de l’Autoritat Aeronàutica sense tenir, sinó no sé
sobre quin projecte l’estaríem fent, senyor Padreny,
vam fer l’informe de l’autoritat aeronàutica quan vam
tenir el projecte de la Cambra de Comerç, senyor
Padreny.

Gràcies senyora síndica.

I triga, el procés de l’OACI perquè és a través d’un
concurs. Aquests informes no els triem nosaltres, ni
els experts que el fan. És la mateixa OACI, que a
través d’un concurs intern, tria els experts que
analitzen aquest projecte.

Un cop tenim els dos projectes, els dos, els dos, fem
l’informe. I un cop s'encarrega aquest informe,
comencem el procés, que ja sap la Cambra que farem
amb un organisme internacional.

La Sra. síndica general:
Gràcies, senyor ministre.
Tercera repregunta, senyor Padreny.

Nosaltres només indiquem quins són els punts que
volem que s’analitzin sobre l’informe, però les
persones que acaben realitzant aquest estudi, aquest
informe, no els seleccionem nosaltres, és una selecció
interna que fa l’OACI. Li respon això?

El Sr. Roger Padreny:
Gràcies, senyora síndica.
Llavors, senyor Gallardo, vostè em podrà explicar
perquè amb l’acta del 24 d’agost s’estableix que “els
representants de la Cambra reprenen l’estudi de
NAVBLUE sobre la navegació aèria de l’aeroport
proposat”.

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor ministre.

Em podrà explicar perquè el 24 d’agost s'estableix en
l’acta que “els representants de la Cambra reprenen
l’estudi de NAVBLUE sobre la navegació aèria a
l’aeroport proposat”.

Quarta repregunta, senyor Padreny?
El Sr. Roger Padreny:

Reprenen és que continuen. Em pot explicar llavors
quan s’acaben aquests estudis? Perquè seria
interessant saber-ho.

Sí, gràcies Sra. síndica.
Home, no m’acaba de quedar clar, almenys per dates,
eh. Vull dir l’únic que em queda clar és que entreguen
els informes el 24 d’agost, almenys és l’única acta que
se m’ha fet arribar a mi. Després es fa l’anàlisi el 10 de
setembre, dues setmanes després, i pel que aquí queda
a l’acta i com vostè va dir, per molt que s’hagi
entregat, ells continuen i acaben presentant el 16 de
març els resultats finals.

Gràcies senyora síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies senyor Padreny.
Senyor Gallardo?

Per tant, hi ha hagut un temps entre aquesta acta i els
resultats finals del 16 de març, i en aquest temps
doncs aquí llegim totes les informacions que tenim i
el que ens queda clar és que no s’atura. El que és clar,
és que no s’atura. I, per tant, no ho entenem. És a dir,
i amb tot aquest temps hem destinat recursos i
podríem haver-ho aturat. Però bé, això és una qüestió.

El Sr. Jordi Gallardo:
Gràcies senyora síndica.
És que la Cambra ha anat entregant aquests estudis
per fases.
Jo mateix vaig fer una reunió amb la Cambra de
Comerç, amb la consultora, al despatx d’enginyeria a
on se’ls va plantejar, per part de la Cambra de
Comerç, i van requerir d’uns complements
d’informació per acabar d’ajustar el treball que feien
les enginyeries que havia contractat la Cambra de
Comerç. I la Cambra de Comerç va entregar un
primer informe, un primer estudi que després van
acabar de complementar perquè va haver-hi una
variació, si no recordo malament en la tipologia de
pista, i en la llargada o en...en l’emplaçament que
tenia la pista. Però nosaltres no hem fet cap informe

L’última qüestió, aprofitant aquesta última
repregunta i la que és important saber, és si explicaran
aquest informe del 10 de setembre, si l’explicaran, i
quan l’explicaran a la ciutadania? Perquè hem estat
esperant tot aquest temps. De moment, la ciutadania
el que ha tingut durant tot aquest temps és la nostra
pregunta que, per primer cop es va fer públic, del 18
de març, on alertàvem d’aquestes limitacions
tècniques. Després, per tercers s’ha vist d’aquestes
limitacions tècniques i d’aquest estudi.
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que poden tenir els assessors de les Nacions Unides,
dins d’aquesta secció d’aviació internacional.
Gràcies, Sra. síndica.

Gràcies, Sra. síndica.

La Sra. síndica general:

La Sra. síndica general:

Gràcies, Sr. Gallardo.

Gràcies, Sr. Padreny.

Sr. López, primera repregunta.

Sr. Gallardo.

El Sr. Pere López:

El Sr. Jordi Gallardo:

Sí, gràcies Sra. síndica.

Gràcies, Sra. síndica.

Vull fer diverses consideracions abans de posar la
pregunta final. El Sr. Gallardo deia que la Cambra de
Comerç ha pagat aquests estudis amb els seus diners.

Doncs és que no tenim cap problema en explicar els
dos, no un Sr. Padreny, els dos. No explicarem només
l’informe de l’Autoritat Aeronàutica, explicarem
també el de l’OACI. Perquè al final, el que sempre
hem dit, el que sempre hem dit, és que el Govern
prendria una decisió no en base a un informe, Sr.
Padreny. Vostè m’està demanant “per què no expliquen
aquell informe”, com si haguéssim volgut tapar que
aquell informe ja deia que no. És que no és el cas, Sr.
Padreny. És que li ho he dit moltes vegades. Jo no sé
com li puc explicar de manera diferent, però li acabaré
dient el mateix. Ho hem dit a la premsa, jo mateix, i
els mitjans de comunicació ho saben: quan tinguem
els dos informes i quan tinguem els dos informes el
Govern prendrà la decisió. És que no canvia res. És
que encara que l’informe, l’haguéssim explicat, de
l’Autoritat Aeronàutica, com vostè creu que
l’hauríem d’haver explicat, cosa que no ens obligava
enlloc perquè sempre havíem dit, a la mateixa
Cambra inclús, ho farem quan tinguem els dos
informes, és que haguéssim fet igualment, haguéssim
demanat l’informe a l’OACI.

Per tant, el primer que vull entrar dins d’aquesta
pregunta global que li vull fer és qui subvenciona la
Cambra de Comerç i d’on surt el pressupost de la
Cambra de Comerç, són recursos propis o bé és una
transferència que es fa des del seu Ministeri?
Després li volia demanar qui és el ministre de tutela
de la Cambra de Comerç i també després li vull
demanar si en les funcions i competències de la
Cambra de Comerç figura l’estudi d’infraestructures
nacionals, com una de les competències que té
atribuïdes per llei?
I com a resum de tot aquest global, si algú pensa
demanar responsabilitats o pensa assumir
responsabilitats d’una despesa de diners que, al nostre
entendre, s’ha fet des d’un òrgan que no tenia
competència per fer-ho i amb un projecte, com deia el
conseller Roger Padreny, tots sabíem quin era el final
d’aquesta història.
Gràcies, Sra. síndica.

Llavors vostè m’està demanant que ho haguéssim
hagut d’explicar, suposo que per encendre els ànims
de la població respecte a què, com hi ha un informe
que ja és negatiu, no cal fer o demanar l’informe a
l’OACI, quan és que era absolutament necessari, era
absolutament necessari.

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

I per nosaltres no és una pèrdua ni de temps, ni de
recursos, no, no, és una qüestió de rigor, Sr. Padreny,
de rigor i d’entendre que, per molts coneixements i,
per molt que haguem llegit cadascun de nosaltres, les
certificacions per aeroports, les valideses de les
maniobres, l’anàlisi d’aquest tipus d’informe no el
podem fer nosaltres, ni vostè ni jo, ni la gent que pot
tenir una opinió creada sobre si li agradaria o no una
infraestructura d’aquestes. Ho ha de fer gent que està
preparada, que està formada i que té ja un recorregut
per analitzar aquest tipus d’infraestructures, inclús
més que l’autoritat aeronàutica, que són unes
persones molt preparades però que no tenen l’expertise

Gràcies, Sra. síndica.
Avui el Sr. Pere López em demana per coses que ja
hem contestat al Ple.
Sobre les competències de la Cambra, el Sr. Font que
avui no hi és, ja va fer una pregunta, Sr. López i vam
mirar, i els vam explicar que, en base a la Llei de la
Cambra de Comerç, pot impulsar, i no és una cosa
exclusiva d’aquesta Cambra de Comerç d’Andorra, és
que les cambres de comerç de molts territoris
impulsen, sense anar més lluny. La Cambra de
Comerç andorrana s’ha reunit per temes ferroviaris,
amb cambres de comerç de França, de Catalunya. Sí,
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Vist que el Concurs d’Arts Plàstiques per a joves va
prescindir del nom Sergi Mas al seu títol, i que aquest
any ho han tornat a fer.

Sí Sr. López, i més si ho fan amb el seu pressupost,
malgrat hi hagi una transferència del Govern. Perquè
ells decideixen a què destinen el seu pressupost. I
vostè com a ministre que va ser en el seu moment de
Finances i també d’Economia i que va ser Ministre
tutelar, ho hauria de saber. Vostè no va poder
intervenir, si és que ho va voler fer, com jo no he fet
ni he volgut fer, sobre les decisions legítimes que
prenen la Cambra de Comerç, amb el seu Comitè
directiu i amb el seu Ple d’associats.

Vista la importància cabdal del Sergi Mas i de la seva
obra en el desenvolupament de les arts al Principat
d’Andorra.
Es demana: per quin motiu es va prescindir del nom
de Sergi Mas pels Premis d’Arts Plàstiques i per què
no s’ha restituït?
Gràcies, Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

Es fa una transferència d’un pressupost, que no és el
total del pressupost del que disposa la Cambra perquè
hi ha una quota que paguen els associats a la Cambra
de Comerç i això fa el conjunt del seu pressupost i
disposen d’aquest pressuposts per iniciar i per
impulsar les accions en pro de la millora del comerç i
en pro del que ells entenen la millora de la situació del
país.

Gràcies, Sr. Sánchez.
Respon pel Govern Sra. Judith Pallarés.
La Sra. Judith Pallarés:
Gràcies, Sra. síndica.
Gràcies Sr. Sánchez també per la pregunta que sense
cap dubte m’ha servit per conèixer durant aquests dies
de més a prop aquest projecte del Departament de
Joventut al qual ara em correspondrà liderar.

I quan la Cambra de Comerç treballa per què Andorra
ha d’intentar assolir un desenclavament, ho fa per
l’interès de país. I quan destinen aquests diners és
perquè els seus associats estan convençuts que un
aeroport dins d’Andorra pot contribuir a això, com ho
pot contribuir una connexió ferroviària. Una altra de
les accions que també han treballat.

Aquest projecte que, des del seu origen, sempre ha
estat vinculat a un referent inqüestionable com és el
Sr. Sergi Mas i a qui sense cap dubte voldríem poder
continuar tenir present en les següents edicions
d’aquests premis, així com en qualsevol acció cultural
que es pugui desenvolupar també des del Govern a
través per exemple del Ministeri de Cultura.

Llavors, jo no hi veig el problema, sincerament, no hi
veig la incompatibilitat, no veig on està, per part
nostra, almenys per part del Govern, no hi veiem que
haguem de demanar cap tipus de responsabilitat
perquè la decisió que pren la Cambra la pren i dona
comptes d’aquesta decisió als seus associats.

És, com he dit, inqüestionable el fet que el Sr. Sergi
Mas és un referent per tots nosaltres, i sobretot amb
el fet de les arts plàstiques.

Gràcies, Sra. síndica.

Però dit això, i molt breument li diré que amb aquesta
recerca efectuada aquests dies, conjuntament amb el
ministre Filloy al respecte durant el Departament i
també parlant amb la família Mas, tot ens porta a
tornar a veure que hi ha hagut un malentès que ja es
va produir en l’edició del 2018, i que s’ha reproduït en
no fer un traspàs segurament apropiat en relació a allò
que s’hauria d’haver restituït.

La Sra. síndica general:
Gràcies, Sr. Gallardo.
Passem a la pregunta número 5.
5. Pregunta amb resposta oral del Govern,
presentada pel M. I. Sr. Carles Sánchez Rodríguez,
conseller general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 18 de maig del
2021, relativa al Concurs d’Arts Plàstiques Sergi
Mas.

En les edicions 2014 i 2016, el nombre de participants
havia baixat i es va considerar que fer alguns canvis
en el format, com per exemple passar d’un concepte
de mostra a un atorgament de beques, a un concurs
de premis econòmics. Amb el sistema de beques, hi
havia alguna gestió de problemes a nivell de gestió
administrativa interna, conjuntament que els
mateixos joves havien mostrat que es dificultava
l’adquisició de cert material necessari per després
continuar amb la seva promoció artística, i es va
configurar aquest nou format.

Fou registrada amb el número 530 i s’ha publicat en
el Butlletí número 57/2021, del 26 de maig.
Exposa la pregunta el Sr. Carles Sánchez.
El Sr. Carles Sánchez:

També es va decidir modificar el nom de “Mostra
d’Arts Plàstiques per a joves, Premis Sergi Mas” a

Gràcies, Sra. síndica.
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joves guanyadors el nom de Premis Sergi Mas.
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l’opinió que el Premi ha de mantenir el nom de Sergi
Mas.
Però perquè mantenir-lo?
Si em permeten els faré una brevíssima semblança de
la persona i de l’artista de qui parlem.

El cert és que aquell error, en aquell moment que es
va voler subsanar, no es va formalitzar i, per tant,
aquest acord de recuperar-ho, no es va traslladar amb
un acord formal que, per tant, no constava.

En primer lloc, cal dir que en Sergi Mas sempre s’ha
definit artesà i ha defugit del qualificatiu d’artista. Ara
bé, una mirada a la seva obra ens atorga la certesa de
poder anomenar-lo artista i no equivocar-nos, i una
panoràmica més detinguda sobre la mateixa obra ens
diu que som davant d’un dels referents de les arts
d’Andorra. I no és només la seva obra el que el
col·loca com a referent, sinó la seva participació a la
vida artística i cultural del país, des que arribà a
aquestes contrades els anys cinquanta.

En aquesta nova edició, lamentablement, al fer una
recuperació dels models anteriors, es recupera tal qual
havia sortit publicat al concurs sense el nom del Sr.
Sergi Mas i produeix aquest error novament, en
emetre tant la convocatòria com els premis sense el
seu nom. Que més que una reproducció, va ser...va ser
l’error una reproducció automàtica de la convocatòria
anterior que no pas evidentment d’una decisió
volguda ni de menysteniment en cap cas al Sr. Sergi
Mas i a la seva trajectòria que, com ja hem dit, doncs
tots valorem.

El Premi del que tractem avui n’és una mostra.
Tothom que ha viscut i viu a Andorra ha contemplat
alguna obra de Sergi Mas. El seu treball és popular,
per penetració i pel seu tema. Mas tracta el folklore i
de l’art popular, per exemple, el moble andorrà,
aspectes de l’art popular d’Andorra, etcètera. També
gaudeix del seu propi univers, expressat a les
variacions de les llegendes d’Andorra, Cassigalls, i a
les diverses antologies de treballs, inclòs el catàleg de
la retrospectiva oferta el 2015 al Centre d’Art
d’Escaldes-Engordany, o el número homenatge de
Portella de la primavera del 2011.

Gràcies, Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies, Sra. ministra.
Per la rèplica, Sr. Carles Sánchez.
El Sr. Carles Sánchez:
Gràcies, Sra. síndica.
Li agraeixo que ens aclareixi quin ha estat el motiu de
l’absència del nom de Sergi Mas als premis d’aquesta
edició. I els hi llegiré la motivació de la pregunta, on
exposo perquè val la pena que el Sergi Mas tingui uns
premis al Principat d’Andorra. Molts coneixem la
seva obra, però val la pena de tant en tant en aquesta
cambra fer homenatges a les persones i institucions
que ho mereixen...

Quan es contempla l’obra al detall, hom se n’adona
dels jocs conceptuals, de la ironia de la mirada d’un
artista sobre el món. Ceramista, pintor, dibuixant,
gravador, investigador, compilador, escriptor, els
múltiples interessos i el seu afany de col·laborar en les
iniciatives artístiques que se li presenten, la seva
bonhomia i disposició en rebre i conèixer joves artistes
o escriptors, tot plegat mereix que el premi recuperi el
seu nom de manera estable, i que fins i tot es plantegi
la seva renovació, expandint les seves modalitats.

La Sra. síndica general:

Gràcies, Sra. síndica.

Sr. Sánchez, ja sé que els costa, però apropi’s tant com
pugui al micro.

La Sra. síndica general:
Gràcies, Sr. Sánchez.

El Sr. Carles Sánchez:

Per la dúplica, Sra. Pallarés.

Sí… perdó és que… la direcció… perfecte, gràcies,
Sra. síndica.

La Sra. Judith Pallarés:

Establert el 2003, el Premi Sergi Mas de la Mostra
d’Arts Plàstiques per a joves ha conegut diverses
edicions. Enguany s’ha celebrat la novena edició, amb
les modalitats de dibuix, pintura, escultura, aquarel.la
i gravat i una participació de 27 treballs.

Gràcies, Sra. síndica.
No puc més que afegir-me a tota la seva exposició,
tant jo mateixa com el Govern. És un fet que,
evidentment, compartim. Sense cap dubte per
nosaltres i per tot el país comptar amb el nom del Sr.
Sergi Mas amb aquestes jornades ha estat sempre un
referent en aquells que han participat i que esperem
continuïn participant en aquest certamen.

La qüestió a la que obeeix la pregunta és el canvi de
nom o més ben dit la seva absència. Nosaltres som de
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restituir aquesta situació, i la voluntat que també hem
traslladat conjuntament a la família.
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també demanen és poder ser molt més partícips en
qüestions com aquestes.
Per tant, esperem poder treballar conjuntament per
fer també, doncs, diferents consideracions, fins i tot
amb els mateixos joves que vulguin formar part de
quan s’hagin de prendre aquests tipus de decisions,
com per exemple, ampliar les modalitats o alguna
altra qüestió que es pugui decidir en relació també al
format de les beques o de la continuïtat d’aquests
premis de diferents maneres.

És evident que aquesta acció no es durà a terme sense
el vistiplau del Sr. Mas, amb qui espero poder parlar
personalment els propers dies, si així se’ns permet.
Perquè pensem que és molt important, com vostè
mateix acaba de reconèixer, doncs seguir comptant
amb el seu suport i l’experiència de la família Mas en
aquest certamen, que ha de continuar contribuint a la
formació i promoció dels joves artistes del nostre país.

Gràcies, Sra. síndica.

I si el Sr. Mas vol continuar honorant-nos amb
aquesta cessió del seu nom, esperem treballar per
formalitzar d’una manera clara aquesta situació per a
les properes edicions, perquè ja no quedi cap dubte
més.

La Sra. síndica general:
Gràcies, Sra. ministra.
Segona repregunta, Sr. Sánchez.

Gràcies, Sra. síndica.

El Sr. Carles Sánchez:

La Sra. síndica general:

Gràcies, Sra. síndica.

Gràcies, Sra. Ministra.

El Sr. Carles Sánchez:

Bé, en aquest sentit, ho citava vostè just ara mateix,
li volia preguntar si considerava el Govern actualitzar
les prestacions i dotació del Premi, més enllà de si es
repensa en un format participatiu amb joves o
directament des dels dos ministeris, que jo entenc
afecta aquesta qüestió.

Gràcies, Sra. síndica.

Gràcies, Sra. síndica.

Iniciem les repreguntes.
Sr. Sánchez.

Bé, ara faré una sèrie de preguntes, mitjançant les
repreguntes, entorn al funcionament i modalitat del
Premi. He finalitzat la meva rèplica parlant de
l’expansió de les modalitats del Premi, tenint en
compte que al seu moment, per exemple a l’edició
2012, el Premi ja comptava amb el videoart i la
fotografia, i tenint en compte que molts joves artistes
duen a terme una obra força inter o multidisciplinar,
ja que els camins de l’art es mouen en uns termes
menys de mercat que les modalitats actuals del Premi,
pregunto: considera el Govern un treball conjunt
entre els ministeris de Joventut i Cultura per revisar
els termes de la mostra, reformulant les modalitats en
sentit expansiu?

La Sra. síndica general:
Gràcies, Sr. Sánchez.
Sra. Pallarés?
La Sra. Judith Pallarés:
Doncs en aquest moment això encara no hem decidit.
De fet, quan s’inicien els treballs a finals d’aquest any
en relació amb aquesta qüestió i comencem a parlar
conjuntament amb la ministra de Cultura, de com
poder treballar en qüestions de joventut, doncs,
potser és una qüestió que podrem també considerar.
De totes maneres, val la pena dir que per exemple, de
les categories es van ampliar, ja el 2018, a partir de 14
anys, abans era a partir de 16. I els premis, doncs, per
exemple de la categoria de 14 a 17 anys de dibuix els
premis eren de 900 euros i 800 euros, dels joves de 18
a 22 anys, el premi de dibuix va ser de 1.400 euros. Un
premi en la categoria de joves de 23 a 29 anys a
pintura, amb un premi de 2.000 euros, dos accèssits a
la categoria de joves de 14 a 17, valorat en 300 euros
cadascun i un accèssit a la categoria de joves de 18 a
22 anys valorat en 300 euros.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies, Sr. Sánchez.
Sra. Pallarés?
La Sra. Judith Pallarés:
Gràcies Sra. síndica.
Doncs evidentment que sí. Més enllà, crec que part
del treball que s’està efectuant conjuntament amb els
joves, el qual sé que hi ha una activitat molt important
per part del Consell General, una de les accions que

Per tant, pensem que, pel moment, fins i tot aquests
imports ja han estat molt atractius també per poder
ampliar aquestes edicions a 27 participants, la qual
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Per tant, vam celebrar aquest canvi, aquesta iniciativa
del Departament de Joventut, de promocionar-los
més, perquè, no només la dotació és important, sinó
com bé ens identifiquen els agents, els creadors per la
difusió que fem dels projectes i del resultat dels
mateixos.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

Per tant, aquesta va ser una de les millores que vam
celebrar i que hem potenciat entre tots doncs posant
a disposició els espais públics.

Gràcies, Sra. Pallarés.
Tercera repregunta, Sr. Sánchez.

Moltes gràcies, Sra. síndica.

El Sr. Carles Sánchez:
Gràcies, Sra. síndica.

La Sra. síndica general:

Bé, en aquest sentit, trobo que potser es podria tornar
a plantejar el model de beques amb el funcionament
actual. Bé, només és un suggeriment en aquest sentit.
La tercera repregunta té a veure amb que succeeix
amb les obres que surten del concurs. I és la següent:
considera el Govern replantejar el contingut expositiu
de la mostra? En quins termes?

Gràcies, Sra. Ministra.
Quarta repregunta, Sr. Sánchez.
El Sr. Carles Sánchez:
Sí, gràcies, Sra. síndica.
Bé, com poden endevinar per les preguntes que els hi
vaig fent, el que trobem és que potser li cal és una
revisió dels termes generals del Premi. No només que
compti amb el nom, la qual demanda faig expressa en
aquesta darrera repregunta, esperant que la propera
edició compti amb el nom Sergi Mas, sempre,
evidentment, amb el permís de l’autor, doncs en
aquesta ocasió és imprescindible.

Gràcies, Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies, Sr. Sánchez.
Sra. Pallarés?
La Sra. Judith Pallarés:

I finalment, en aquesta revisió del funcionament del
Premi, jo volia demanar-los-hi, si considera el Govern
configurar un jurat únicament d’artistes, crítics,
comissaris, en definitiva, d’especialistes en la matèria?

Gràcies, Sra. síndica.
Doncs no li puc donar resposta, no he tingut temps de
valorar el circuit de la mostra. Sr. Sánchez, em sap
molt greu però potser, sí, potser la ministra de Cultura
podrà donar més informació.

Gràcies, Sra. síndica
La Sra. síndica general:

Gràcies, Sra. síndica.

Gràcies, Sr. Sánchez.
La Sra. síndica general:

Sra. Pallarés?

Sra. Riva vol complementar-la, utilitzant el que queda
de temps de la Sra. Pallarés?

La Sra. Judith Pallarés:

Endavant.

Gràcies, Sra. síndica.
Doncs, igual que les propostes que ens fa durant
aquesta exposició avui, jo estic disposada a què
puguem parlar-ne de tot plegat, no? I si hi vol afegir
aquesta qüestió, doncs també ho podríem revisar. De
totes maneres, el jurat que sempre ha participat,
doncs sempre ha estat molt implicat i segur que
estaran disposats també a ampliar amb alguna visió,
sobretot si hem d’ampliar també alguna de les
categories, també el jurat fer-lo en relació a les
mateixes categories que es presentin, no?, i també
ampliar-lo. Per tant, evidentment, no hi tindríem cap
inconvenient.

La Sra. Sílvia Riva:
Gràcies, Sra. síndica.
Com bé comentava la ministra Pallarés, i el ministre
Filloy, doncs són àmbits que hem treballat
conjuntament i el seguiment que se’ls ha donat, doncs
aquest any hem celebrat la iniciativa de poder mostrar
els treballs guanyadors i els treballs participants en
diferents espais del país. Els vam acollir fa poc al
vestíbul de l’hotel Rosaleda i em consta, doncs, que
estant sent exposats en tots els espais dels diferents
comuns a fi de poder donar visibilitat i el màxim de
difusió als nostres joves creadors.

Gràcies, Sra. síndica.
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La Sra. síndica general:
Gràcies, Sra. Pallarés.
Sr. Filloy, desitja dir alguna cosa?
(Se senten veus)
Breument.
El Sr. Víctor Filloy:
Val no, només per complementar doncs que al jurat
ja hi participen artistes del país, joves i diferents
membres tant del ministeri de Cultura, com del
departament de Joventut. Inclús en els últims anys,
fins al 2018, si no m’equivoco, participava, fins i tot,
un dels fills del propi Roger Mas, també com a
representant del món artístic... perdó, del Sergi Mas.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Filloy.
No m’atorgaré el dret de complementar perquè també
tinc informació en el meu passat, també...
Per tant, no havent-hi… no, no me l’auto atorgaré.
Per tant, no havent-hi més punts a l’ordre del dia,
s’aixeca la sessió.
Que tinguin un bon vespre.
(Són les 18.57 hores)

37

2021Diari Oficial del Consell General

Diari Oficial del Consell General

Núm. ../2021

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral
disponibles per a la sessió del dia 10 de juny del
2021
1. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 8 de juny del 2021, relativa a la no implantació
del tercer pagador, (Reg. Núm. 597).
2. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares,
consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 8 de juny del
2021, relativa a l'estratègia i el calendari de salut
mental, (Reg. Núm. 599).
3. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona,
conseller
general
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de juny del 2021,
relativa a les infraestructures esportives d’Andorra,
(Reg. Núm. 605).
4. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 18
de maig del 2021, relativa als tràmits per la
constitució de societats i de negocis a Andorra,
(Reg. Núm. 507).
5. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Carles Sánchez Rodríguez, conseller
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 18 de maig del 2021, relativa al
Concurs d’Arts plàstiques “Sergi Mas”,
(Reg. Núm. 530).
6. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, conseller
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 1 de juny del 2021, relativa a la
construcció d’un aeroport al Bosc de Moretó,
(Reg. Núm. 566).
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