Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 8/2021 - 9 pàgines
Sessió ordinària del dia 15 d’abril del 2021

El dia 15 d’abril 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. 37/2021, que és el següent:

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
S’ha excusat l’absència del M. I. Sr. Jordi Font
Mariné.

Punt Únic: Examen i votació del Projecte de llei,
del 13 d’abril, de modificació de noves mesures
excepcionals i urgents per la situació d’emergència
sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV2.
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:

També hi és present el M. I. Sr. Xavier Espot Zamora,
Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs. Jordi
Gallardo Fernàndez, ministre de Presidència,
Economia i Empresa; Jordi Torres Falcó, ministre
d’Ordenament Territorial; Víctor Filloy Franco,
ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut; Sílvia
Calvó Armengol, ministra de Medi Ambient,
Agricultura i Sostenibilitat; Verònica Canals Riba,
ministra de Turisme i Joan Martínez Benazet, ministre
de Salut.

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 Ferrer Ghiringhelli
M. I. Sr. Pere López Agràs
M. I. Sra. Eva López Herrero
M. I. Sr. Marc Magallon Font
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

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa Besolí,
secretari general del Consell General.
(La M. I. Sra. Sílvia Ferrer Ghiringhelli, secretària de
la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les .15.33h)
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El limitar l’horitzó temporal de les mesures
anteriorment exposades porta el Govern a presentar
avui un nou projecte de llei que prorroga les mesures
d’ajut al teixit empresarial i comercial del país
respecte de les càrregues que han de suportar en els
seus comptes d’explotació, concretament les
vinculades al lloguer.

La Sra. síndica general:
Bona tarda a tothom.

Punt Únic: Examen i votació del Projecte
de llei, del 13 d’abril, de modificació de
noves mesures excepcionals i urgents per
la situació d’emergència sanitària
causada per la pandèmia del SARS-CoV2.

Cal mantenir aquestes mesures. El Govern és
plenament conscient que tot i l’aclariment del criteri
de mobilitat i que pot permetre l’arribada de turistes,
aquest aclariment no significarà un retorn a una
activitat normalitzada. En termes de negoci, l’hivern
ha estat un hivern molt complicat, i és necessari
perseverar en les mesures d’ajut fins que s’assoleixi la
tant desitjada normalitat que albirem, -així ho
desitgem-, cap els mesos d’estiu.

El projecte de llei fou publicat en el Butlletí número
37/2021 del 13 d’abril. Havent requerit el Govern la
tramitació d’aquest projecte de llei pel procediment
d’extrema urgència i necessitat, i havent-se atorgat
aquest per la Sindicatura, intervé per part del Govern
per defensar el text, segons disposa l’article 113.2 del
Reglament del Consell General, el Sr Jordi Gallardo.

Però tot i la dificultat del moment, no és menys cert
que amb aquesta crisi, tots i cadascun dels sectors han
patit les conseqüències del deteriorament de la nostra
economia derivada de la situació sanitària, inclosos
també els propietaris.

El Sr. Jordi Gallardo:
Moltes gràcies Sra. síndica.

Especialment aquest sector que continua fent també
un esforç, voldria agrair que malgrat les obligacions
legals en molts casos, el suport envers el teixit
productiu està anant més enllà del que preveu en
ocasions la llei. Perquè d’aquesta crisi no ens en
sortirem sols, i en aquesta crisi no hi ha guanyadors i
perdedors. Tots, absolutament tots, estem lluitant pel
mateix objectiu, que el país continuï endavant, que es
destrueixin el menor nombre possible de llocs de
treball, que no desapareguin empreses, que els
treballadors per compte propi puguin seguir impulsant
la nostra economia. En definitiva, que puguem
continuar sent un país competitiu i resilient.

En la darrera modificació del passat 18 de març, ja
vaig indicar el dia de la votació en aquesta Cambra,
que probablement no seria la darrera adaptació que el
Govern es veuria obligat a presentar ni a sotmetre a
aprovació al Consell General.
L’experiència dels darrers mesos i la prudència em fan
repetir avui aquí les mateixes paraules, tot i que
evidentment, amb l’esforç que els països estem fent
per assolir una vacunació massiva de la població,
esperem recuperar ben aviat la normalitat en tots els
àmbits. En el de la mobilitat, l’econòmic i per sobre de
tots, el sanitari.

Per aquest motiu, el text que avui es sotmet a
aprovació d’aquesta Cambra, a banda de prorrogar les
mesures de reducció dels lloguers per al mes de maig,
preveu un ajustament respecte del descompte màxim
aplicable. Aquest passaria d’un 40% com a màxim a
un 30%. Així, els llogaters de locals per a negoci
veuen les seves despeses de lloguer alleugerides a una
tercera part, bàsicament perquè l’efecte de la
mobilitat esperem que vagi a més i els propietaris
redueixin el seu esforç en forma de disminució del
percentatge de descompte a aplicar encarrilant ja una
normalitat que cada vegada està més a prop.

El Govern va promoure en la darrera Llei 3/2021, del
18 de març, i aprovada per aquesta Cambra, de
modificació de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de
noves mesures excepcionals i urgents per la situació
d’emergència sanitària causada per la pandèmia del
SARS-CoV-2, una proposta d’aplicació respecte del
percentatge màxim de reducció de les rendes del
lloguer que els propietaris havien d’aplicar, reducció
sempre lligada a la davallada de la xifra de negoci,
fixant el límit de l’esmentada reducció en un 40%.
Aquesta reducció era aplicable també tant als locals
per a negoci com als contractes per als quals un
propietari cedeix a una empresa de gestió d’habitatges
turístics la gestió d’un habitatge d’ús turístic de la seva
propietat per un preu fix per al mes d’abril.

De la mateixa manera, els propietaris d’habitatges
d’ús turístic, veuen reduïts els seus ingressos en la
mateixa proporció, facilitant que l’empresa
explotadora d’aquest habitatge afronti un pagament
del lloguer un 30% inferior al preu pactat inicialment.

En aquella ocasió vaig manifestar públicament el meu
agraïment
per
l’esforç
i
l’exercici
de
corresponsabilitats de tots els sectors implicats,
propietaris i arrendataris.

No voldria finalitzar la meva intervenció amb un
missatge pessimista, més aviat al contrari.
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És cert que el Govern no pot garantir una data per
l’assoliment d’una mobilitat normalitzada i l’arribada
de turistes, tot i la possibilitat de circular. Tampoc
podem predir les mesures que les autoritats dels estats
veïns adoptaran, tot i el constant diàleg.
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Aquesta crisi ens recorda la nostra fragilitat, ens
recorda que no hem fet els deures en matèria de
diversificació econòmica i en matèria d’habitatge.
Tenim molts deures pendents i molts reptes per
endavant. Aquesta crisi ens posa davant del mirall
pels problemes d’allotjament, de les famílies i la gent
gran amb pocs recursos. Tothom sap en aquesta sala,
i no és una novetat per a ningú, que aquest tema no
és nou, és un tema que ja existia abans de la
pandèmia. El que ha fet la crisi sanitària és agreujar la
problemàtica. Som uns quants en aquesta Cambra
que vam dir al Govern anterior i a aquest Govern de
reflexionar i d’actuar sobre el tema de l’habitatge. Es
va proposar destinar un percentatge de pisos dels
edificis de nova construcció al lloguer social a preu
accessible i a preu controlat a canvi d’uns incentius
fiscals o altres. Era una manera de garantir la barreja,
la barreja social de la població andorrana i de no
marginalitzar les persones amb pocs recursos. Durant
tots aquests anys s’ha construït molt i no hi ha hagut
res al respecte, sinó posant algunes tiretes per fer anar
l’hemorràgia.

Per descomptat que el Govern no pot vaticinar el final
de la pandèmia. Això ha quedat demostrat que ningú
ha estat capaç de fer-ho, però el que sí que pot
garantir aquest Govern és que seguirà reactiu enfront
de qualsevol canvi de la situació i circumstància que
pugui posar en tensió el país.
Per aquest motiu, refermem el compromís a continuar
ajudant i a garantir el suport al teixit econòmic, als
seus treballadors i treballadores valorant en cada
moment quines són les mesures a aplicar per tal
d’assegurar la seva supervivència i afrontar la
progressiva i desitjada recuperació, sempre dins de les
possibilitats econòmiques i la conjuntura del moment.
En aquest sentit, avançar que la setmana que ve,
proposarem prorrogar les mesures dels ERTOS pel
mes de maig en les mateixes condicions, com a senyal
inequívoc d’aquest compromís, ara bé, apuntem ja a
un final de les mesures previstes en data 30 de juny.

El que els puc dir és que la facilitat de continuar
prement els propietaris pot tenir un impacte
contraproduent: la bena massiva dels pisos. Reitero,
no es pot desvestir un sant per vestir-ne un altre.

No voldria acabar sense agrair independentment del
sentit del vot de tots els grups parlamentaris, la
possibilitat i la facilitat per poder tramitar aquest text
pel procediment d’extrema urgència i necessitat.

Recordo a aquesta Cambra que molts petits
propietaris i molts petits inversors han contret un
préstec per tenir un bé immobiliari destinat al lloguer.
Recordo que molts han treballat tota la vida per tenir
un petit patrimoni pels seus fills i per la seva jubilació.
Que alguns petits propietaris volen deixar el seu pis a
un dels fills que ha perdut la feina o que està passant
per moments difícils a nivell econòmic.

Per tot l’exposat, demanaria als grups parlamentaris,
evidentment el vot favorable al projecte de llei
presentat avui.
Moltíssimes gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:

Animo, doncs, al Govern a activar una taula de
treball amb els petits propietaris, amb els grans
propietaris i els llogaters per tal d’estudiar el problema
en profunditat. En paral·lel crec que seria bo que el
Govern estudiés el problema de manera estructural i
de manera amb una perspectiva més àmplia, és a dir:
preu del lloguer, salaris, tipologia de les llars, oferta,
etc. Cal estudiar, des del meu modest punt de vista, la
temàtica sobre un altre prisma, sobre un prisma
global.

Gràcies Sr. Gallardo.
A continuació iniciem el torn d’intervencions dels
grups.
Sra. Carine Montaner, consellera general no adscrita.
La Sra. Carine Montaner:
Gràcies Sra. síndica.
Avui es sotmet a votació un projecte de llei d’extrema
urgència per donar sortida als empresaris afectats per
la crisi sanitària, proposant mesures en matèria
d’arrendaments de locals per a negocis i d’habitatges
turístics.

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

Avanço que votaré a favor d’aquest projecte de llei.
Cal continuar donant suport a les empreses i als
treballadors. Ara bé, no puc acabar la meva
intervenció sense passar uns missatges a l’Executiu i
sense compartir unes reflexions amb els meus
companys de la Cambra.

Pel Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos...
Pel Grup Parlamentari Terceravia
Laurediana + Independents...
Sr. Joan Carles Camp.
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El Sr. Joan Carles Camp:
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de les mesures d’higiene i de distanciament ja
existents, i si cal, potenciar-les.

Moltes gràcies Sra. síndica.

Amb la població d’Andorra que no transmet el virus,
amb les mesures d’higiene i de distanciament, els
nostres visitants i els nostres ciutadans quan surtin no
seran transmissors del virus.

Tal i com s’exposa en l’exposició de motius, de nou la
incertesa de l’evolució de la pandèmia i la intrínseca
sobre les restriccions de mobilitat dels països veïns,
tornen a fer palesa la necessitat d’ampliar el termini
sobre la reducció de la renda de locals de negoci així
com també la reducció de la renda dels habitatges d’ús
turístic cedits a arrendats a una empresa de gestió
d’habitatges d’ús turístic.

D’altra banda, es distensiona el nostre sistema
sanitari. D’aquesta manera també podem oferir ajut
als nostres veïns en cas de necessitat i en aquest cas
als mes propers al nostre territori. Pensem que aquesta
fórmula és possible. És evident que caldran esforços.
Al Ministeri d’Exteriors se’ls hi gira feina i a la classe
política, evidentment, també.

Em permetrà el Govern i els consellers de la majoria
que de nou, res de res. Altra cosa és quan vàrem votar
aquesta llei, la Llei 16/2020 del 4 de desembre, el
Govern i la majoria van voler tornar a maquillar la
realitat. En l’article 1.1 de la Llei 16/2020 s’especifica
que l’aplicació de la llei és limitada en el temps fins
que el Govern declari per decret la fi de la situació de
la crisi sanitària als efectes de cadascuna de les
mesures que s’hi preveuen i, en qualsevol cas, fins el
30 de juny del 2021.

Anticipar-se és clau. No anticipar-nos ens trasllada a
la situació actual, és a dir, a la incertesa. I com vostès
diuen a l’exposició de motius i de forma dissimulada
“hi ha la intrínseca sobre les restriccions de mobilitat
dels països veïns”.
Senyores i senyors, sense l’arribada de turistes i
excursionistes la nostra economia està en entredit.
Siguem clars, recursos no en tenim, el que tenim és un
nivell d’endeutament considerable, per dir-ho d’una
manera suau. El nostre Estat, el nostre teixit
productiu no pot suportar més nivells d’endeutament.

Per altra banda i per calmar els ànims dels propietaris
dels locals es va limitar la reducció de la renda dels
locals de negoci fins el 31 de març del 2021 -article
46.2 de la Llei 16/2020. I de reduccions sobre els
contractes pels quals un propietari cedeix o lloga a
una empresa de gestió d’habitatge d’ús turístic, no se’n
va fer cap.

Aquesta tercera modificació de la Llei 16/2020 no
aporta solucions a la gestió de la pandèmia del nostre
país. Aquesta modificació és només un calmant de
curta durada pels sectors concernits. El que cal, és un
tractament per superar la pandèmia sigui quina sigui
la seva durada, sigui quina sigui la seva... que no
sapiguem quan acaba. El maleït Coronavirus per a
vostè s’acabava al setembre de l’any passat;
posteriorment, pels propietaris dels béns immobles
s’acabava el 30 de març del 2021. Així ho vam voler
plasmar per transmetre i calmar els ànims dels
propietaris a la Llei 16/2020.

Va quedar clar el proppassat 18 de març del present,
en la segona modificació d’aquesta llei de
modificacions que se’n faran altres, les que calguin, les
que facin falta. Va quedar clar també que calia
adaptar-se a l’evolució d’una pandèmia de difícil
predicció canviant des del punt de vista sanitari,
canviant des del punt de vista econòmic.
Senyores i senyors, a Terceravia + Unió Laurediana
+ Independents sempre hem dit que cal actuar en
l’àmbit sanitari, en l’àmbit econòmic, en l’àmbit
d’exteriors i que sols no ens en sortirem. També ens
ho recordava el Sr. ministre.

Per les empreses de gestió d’habitatge d’ús turístic el
virus arribava curiosament el dia 1 d’abril, així va
quedar clar en la segona modificació de la Llei
16/2020.

Senyores i senyors, estem davant un entorn canviant
i evolutiu, per tant toca anticipar-se, com? Explicant
la realitat del nostre país. Que som un país de serveis
fortament dependents del turisme, que som un país
amb molt poca diversificació econòmica, que som un
motor econòmic per una part del Pirineu, que
irradiem sinèrgies al nostre entorn, que som un
territori petit fàcilment controlable. Per tant, cal
aconseguir vacunes per la gran part de la població,
d’aquesta manera no infectarem els turistes i els
excursionistes que ens visiten.

És evident que el miratge d’estiu els feia preveure una
forta demanda en habitatge d’allotjament turístic en
detriment de l’ocupació de les places hoteleres.
I per a vostès, senyores i senyors del Govern, i de la
majoria, a 4 de desembre del 2020 havien previst que
la pandèmia s’acabava el 30 de juny del 2021.
A Terceravia no veiem gens clar que el proper dia 1
de juliol es torni a la nova normalitat. Perquè la
normalitat que teníem abans de la pandèmia pensem
que encara ens queda molt temps, segurament anys, i
ja veurem si hi tornem.

D’altra banda, cal exigir els que vulguin pernoctar a
casa nostra una prova negativa mentre no hi hagi el
passaport sanitari. Tot sempre amb el manteniment

L’1 de juliol el tenim a la cantonada. Tots volem el
millor pel país. Tenim el mateix objectiu. Tornar a la
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nova normalitat. Per tornar a
aquesta nova
normalitat caldrà defensar les nostres especificitats, i
no solament ens haurem de centrar en el pla tècnic o
sanitari, sinó que també caldrà defensar-les en el pla
polític, amb els nostres veïns més propers i, també,
explorant decididament amb altres legislacions més
llunyanes.
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Coincideixo amb el ministre que ha estat un hivern
complicat, un hivern que ja feia preveure que la
mesura s’hauria d’estendre. Estem constantment
assistint a les dades sanitàries que fan que entenguem
que anem assistint al que hem anomenat diferents
onades pel que fa a la malaltia. I per tant, doncs,
nosaltres entenem que... ja en comissió vam negociar
una mesura que arribava fins al mes de juny. Aquesta
mesura s’ha retallat en Consell de Ministres fins a 31
de març. I el que estem veient és que assistim
mensualment a aquesta Cambra per allargar alguna
cosa que insisteixo, des del nostre punt de vista, era
més que previsible que faria falta.

Avui amb aquesta modificació de la Llei 16/2020,
tenim més del mateix. Per una banda es prorroga un
manteniment de la reducció de les rendes per locals
de negocis, així com també una reducció de les rendes
dels allotjaments turístics que gestionen les empreses
que els exploten, amb un límit màxim, com ha dit bé
el Sr. ministre, del 30%.

Per tot això vull tornar a expressar el sentit del vot,
continuarem abstenint-nos en aquest projecte de llei.

Al nostre entendre, tenim els mateixos nivells
d’inseguretat jurídica pel que fa a la constitucionalitat
d’aquesta norma. Continua sent, al nostre entendre
també, una llei intervencionista. Alhora que no s’ha
aprofitat aquesta llei per aportar mesures de
recuperació, mesures d’estimulació per l’assoliment de
la nova normalitat.

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

Per tot l’exposat, el nostre vot serà d’abstenció.

Pel Grup Parlamentari Demòcrata, Sra. Maria
Martisella.

Gràcies Sra. síndica.

La Sra. Maria Martisella:

La Sra. síndica general:

Gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sr. Camp.

Poc més tinc a dir al que ja ha expressat el ministre i
que no es desvia del que ja vam defensar fa un mes
quan debatíem en aquesta mateixa Cambra, doncs, la
mateixa llei però amb aplicació pel mes d’abril.

Pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Sra. Judith
Salazar.

Era imprescindible per a tots nosaltres tornar a
avaluar la conjuntura actual i la situació de mobilitat
dels països veïns. I la situació és cert, doncs, que
segueix incerta, igual que fa un mes. Però diríem que
hem avançat una mica lleugerament.

La Sra. Judith Salazar:
Sí, gràcies Sra. síndica.
Bé, no m’ estendré gaire perquè ja és la tercera ocasió,
com a mínim, que tenim de discutir el posicionament
pel que fa a les reduccions de lloguer de locals
comercials en aquesta Cambra, i hem tingut ocasió
sobrada d’exposar els motius. No obstant, els recordo
molt breument els motius que fan que el Partit
Socialdemòcrata novament s’abstingui en el sentit de
vot d’aquesta llei.

Tenim clar que no podem deixar caure el nostre teixit
productiu en aquest període tan dur. I ho hem de fer,
doncs, adaptant-nos a la situació de cada moment,
modificant les mesures les vegades que siguin
necessàries per no trencar l’equilibri que hem assolit i
que ens ajuda a treure una mica de duresa a aquesta
crisi que ja de per si ja és molt cruel.

Nosaltres defensem un model amb reduccions més
ambicioses i en contrapartida un mecanisme de suport
per part del Govern per aquells propietaris que
realment els ingressos que els hi provenen dels
lloguers siguin ingressos essencials. No és nou, ja fa
molt temps que venim sostenint mesures més
intervencionistes pel que fa al lloguer en general. I en
aquest cas, i tenint en compte el que suposen els
costos de lloguer per les empreses i el moment
complicat que estan passant, evidentment no podem
fer altra cosa que continuar demanant més ambició
amb la regulació d’aquest lloguer.

Per tant, i tal com ha dit el ministre, seguim pas a pas,
on el cas que ens ocupa mes a mes. Prorroguem,
doncs, un mes més, pel mes de maig la reducció de les
rendes dels locals per a negoci fins a un màxim del
30%.
Aquesta mesura també la repetim per les empreses
que gestionen habitatges d’ús turístic. Tot amb
l’objectiu de mantenir la cadena de la nostra
economia activa, tot i estant sempre al costat
d’empresaris, dels propietaris, de tots els treballadors,
i de tota la nostra població.
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I d’aquí un mes, tan de bo que puguem sortir i dir que
rebaixem el percentatge o, fins i tot, com deia el
ministre, situar-nos en un escenari una mica més
optimista.
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exclusiu d’Andorra, i més quan s’està veient que el
ritme de vacunació, potser ho explicarà millor el
ministre de Sanitat que jo mateix, evidentment,
doncs, quant a percentatge de població vacunada,
m’atreviria a dir modestament que no estem a la cua
dels països, no som dels primers, però tampoc estem a
la cua, i per tant, doncs, anem força bé. Evidentment
voldríem anar millor tots plegats, però si fem
comparacions, doncs, podem dir que estem en la
mitjana.

En qualsevol cas, quan haguem de tornar a tenir el
debat, mantindrem el posicionament que des de la
majoria no ens hem desviat des de l’inici de la
pandèmia. És a dir, l’adaptabilitat, el diàleg, l’equilibri
i la corresponsabilitat que a tots ens pertoca.
Per tot l’exposat, els grups de la majoria donarem
suport al projecte de llei.

I per tant, independentment i evidentment,
respectant el seu vot d’abstenció, com no pot ser
d’una altra manera, doncs, reiterar també aquests
arguments que al meu entendre no són cap tipus de
solució pel problema que tenim avui i ara sobre
aquesta dificultat per fer front a aquests costos fixes.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sra. Martisella,

I finalment, a la Sra. Salazar, és cert que vostès, doncs,
ja ho van manifestar al principi, un major descompte,
unes mesures més intervencionistes respecte al que
vostès consideren que s’hauria de fer. Com a mínim
aquí vostès són clars i donen unes solucions, en aquest
cas per nosaltres no compartides perquè ens situen
justament en la moderació, entre el que proposen
vostès i el que defensa per exemple el Grup de
Terceravia, que titllen les mesures que proposem
nosaltres, que no són semblants a les que vostès
defensen, d’intervencionistes. Per tant, ens fa pensar,
potser erròniament, però com a mínim nosaltres ens
sentim còmodes en això, de què les nostres propostes
són les més equilibrades i les que intenten situar-nos
en un escenari més moderat.

El Govern desitja intervenir...
Sr. Gallardo.
El Sr. Jordi Gallardo:
Sí, gràcies Sra. síndica.
Molt breument, perquè crec que hi ha una mena de
reiteració també de tots plegats a l’hora de la
intervenció, doncs, tenint en compte que aquest
debat el vam tenir fa un mes aproximadament. Agrair
a la Sra. Montaner el seu vot favorable, perquè és una
mesura que com he explicat, és absolutament
necessària.
Al Sr. Camp reprenc una mica les seves mesures o les
seves paraules més a viat. Vostè deia que la llei és més
del mateix i jo li diré que la seva intervenció és més
del mateix, en el sentit que poques propostes respecte
a la solució del problema. I per tant, també, si em
permet, li manllevo aquesta expressió i li dic que
també més del mateix en la seva intervenció perquè
parla d’aconseguir més vacunes, explicar-se millor,
defensar les nostres especificitats, diu que tenim un
deute desmesurat, però alhora demana -no avui, sinó
l’altra vegada- va demanar que el Govern participi
més directament del cos que representa el lloguer. Per
tant, aquí hi ha una contradicció, al meu entendre, si
defensa o posa de manifest que el deute del Govern és
important. Difícilment si el Govern ha de posar més
diners, no s’incrementaria a no ser que comencem a
deixar de fer alguns projectes o intervencions que són
necessàries com he intentat explicar durant el que
portem de legislatura i, sobretot, a partir de l’arribada
de la crisi.

I finalment, doncs als grups de la majoria, representats
per la Sra. Martisella, doncs evidentment agrair el seu
suport novament en una llei que és necessària, que no
voldríem votar, -ho he dit moltes vegades-, però que
evidentment davant de la conjuntura actual, doncs el
sector empresarial de ben segur agrairà.
Moltíssims gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. ministre.
Altres intervencions per part dels grups...
Sra. Montaner desitja intervenir....
Pel Grup Parlamentari Terceravia + Unió
Laurediana + Independents, Sr. Camp desitja
intervenir...
Pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Sra. Salazar.

Bé, en qualsevol cas, doncs, reiterem aquests
arguments que des de la meva modesta opinió, no són
una solució al problema. El problema és avui, és
aquest, i explicant-nos intentant aconseguir més
vacunes, que s’intenta fer, i no és un problema

La Sra. Judith Salazar:
Sí, gràcies Sra. síndica.
Només un apunt. Com comentava el Sr. ministre que
li sembla que les seves mesures són les més
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equilibrades, i jo li recomanaria que es traslladi
aquesta pregunta a segons quines empreses que estan
patint de valent el cost econòmic que té aquesta
pandèmia. I entenem que les mesures han de ser
equilibrades en aquest cas entre les dues parts. Per
això nosaltres defensem un model que dit sigui de pas,
vostès ens hi refereixen tot sovint quan parlem de
prestacions socials, de fugir del cafè per tots, i per tant
nosaltres el que defensem més, és que es doni suport i
que s’ajudi a aquells propietaris que realment ho
necessitin. Perquè ara el que toca protegir és el teixit
empresarial del nostre país.
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també és un sector important del teixit productiu. No
estem parlant d’una figura de rendista, sinó que són
propietaris en molts casos, ho parlava la Sra.
Montaner, de petits propietaris, grans propietaris que
tenen estructures amb gent també contractada, i
també doncs estan fent un esforç.

Cap altra intervenció...

Per tant, el que li correspon al Govern és intentar
trobar aquelles mesures, el cos de les quals estiguin al
màxim de possible repartides. Aquí jo ho he dit a la
meva intervenció, no hi ha guanyadors ni perdedors,
ningú sortirà d’aquesta crisi indemne, molt pocs,
potser hi ha algun sector molt específic, que n’hi ha
per sort també, doncs que durant la crisi estan
experimentant un creixement i uns bons resultats
econòmics, però la gran majoria doncs no. I hem
d’intentar repartir. I en aquest exercici de repartir els
costos i l’esforç, pensem que les nostres mesures són
les més equilibrades entre el que vostès proposen i per
exemple el que proposen els parlamentaris de
Terceravia.

Sr. Gallardo.

Moltíssimes gràcies.

El Sr. Jordi Gallardo:

La Sra. síndica general:

Gràcies Sra. síndica.

Gràcies Sr. ministre.

Evidentment que hi ha empreses que estan patint,
però jo no diria segons quines empreses, sinó diria que
totes les empreses d’aquest país, la gran majoria de les
empreses d’aquest país estan patint. I per això doncs,
ja ho vaig explicar l’altra vegada, és un esforç de
corresponsabilitat, i en aquest sentit el Govern aporta
el que té la capacitat d’aportar, -ho vaig explicar
l’altra vegada-, evidentment les xifres han canviat.
65.000 prestacions d’ERTO, per un import de 49,2
milions d’euros, a tancament del mes de març, els dos
programes de crèdits tous, i prop de 800.000 euros
d’ajudes directes a lloguers, d’especialment d’aquells
sectors, inclús petits sectors que pateixen per la no
arribada de turistes.

Els grups desitgen intervenir...

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sra. Salazar.
El Grup Parlamentari
intervenir...

Demòcrata

no

desitja

Sr. Joan Carles Camp, Terceravia + Unió Laurediana
+ Independents.
El Sr. Joan Carles Camp:
Sí, gràcies Sra. síndica.
No volia intervenir però les paraules que acaba de
comentar el ministre em semblen interessants i van en
el sentit del que exposava.
El Sr. ministre ens acaba de reconèixer ara mateix,
que totes les empreses d’aquest país estan patint. La
Sra. Salazar també ho considera així. Nosaltres també
ho considerem així. Per aquest motiu jo els hi dic que
cal explicar les nostres especificitats. Per què les cal
explicar? Perquè nosaltres, el nostre teixit productiu
ve en gran part dels vuit milions de turistes que ens
visiten. I avui, abans d’entrar aquí al Consell, la
caiguda de turistes és a 4 milions, la meitat, i la
caiguda de les pernoctacions és del 62%. Per tant,
nosaltres estem en un context diferent que als tres
estats més grans, que aquests estats més grans tenen
una diversificació econòmica i els hi és més fàcil
aguantar el cop.

Per tant, jo ja hi estic d’acord, és que és una obvietat.
No que hi ha algunes que pateixen, és que és la gran
majoria d’empreses d’aquest país. I com que l’Estat no
té la capacitat d’ajudar a totes únicament amb tot el
que voldria, doncs aquí hi ha l’exercici de
corresponsabilitat que nosaltres hem demanat sempre
des del principi, que ens implica a tots els sectors, que
implica un esforç dels treballadors i també de sectors
com el sector dels propietaris, als quals agraïm el seu
esforç fins ara. I quan diem, i em permeto dir doncs
que les nostres mesures, al nostre entendre
evidentment, i és molt respectable, i fins i tot no
compartit com puc imaginar, són les més equilibrades,
doncs és perquè no miren només a un sector, que és
el de les empreses, tot i que el tenim en compte, sinó
que mirem en general. I el sector dels propietaris

Els hi he dit, Andorra com a motor del Pirineu o de la
part que ens pertoca del Pirineu. Perquè no solament
treballem en benefici de casa nostra sinó que
treballem en benefici de tota la comunitat que ens
envolta.
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Sr. Gallardo, jo li he portat propostes avui aquí, vostè
no les ha volgut escoltar. És normal que l’oposició li
porti propostes però també és normal que l’oposició li
digui el que no fan bé. Per tant, el meu discurs ha anat
en aquest sentit, i si no som capaços d’explicar les
nostres febleses, i no som capaços de vendre el nostre
país, no anirem enlloc. I si no ens escolten, per això li
he dit que hem de veure legislacions més llunyanes.
Voldria saber quants convenis o quins contactes s’han
tingut amb el Regne Unit? Quins contactes s’han
tingut amb Israel? Quins contactes s’han tingut amb
Canadà? Quins contactes s’han tingut amb Estats
Units? Quins contactes s’han tingut amb Japó? Per
posar altres legislacions que també ens poden ajudar
o que podem aconseguir vacunes. Ho deia en aquest
sentit, no em digui que no he aportat res, i vostè ho
acaba de reconèixer. Totes les empreses d’aquest país,
tots estem al mateix vaixell, per tant, hem de defensar
la nostra posició, i ho hem de fer amb una sola veu, i
no cal que ens discutim. Tots volem el mateix pel país,
però hem de treballar.
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quan són pocs els països, ara hi ha un canvi de criteri
en quant a la mobilitat doncs que sí que poden viatjar,
però són pocs els països que deixen sortir els seus
nacionals. Aplicant mesures de prevenció, com vostè
deia, com ho hem fet des del principi de la crisi.
Defensar les especificitats, això ho fem tots Sr. Camp.
Ho fa avui vostè aquí, ho fem el Govern, ho fan els
parlamentaris quan
estan
en
delegacions
internacionals, quan ens ve un cap d’Estat i està aquí
i intenta conèixer la realitat d’Andorra, expliquem la
conjuntura, la problemàtica i l’especificitat. Tot això
ja ho fem i ho fem tots, cadascun dins del lloc que li
pertoqui, i amb les seves possibilitats, jo no ho
discuteixo. Però permeti’m que li digui que amb això
no sortim de la crisi que tenim ara.
I respecte al mirar d’altres legislacions o d’altres
contactes, doncs evidentment mentre la conjuntura
ho permetia, doncs se n’han fet, se’n continuaran
fent, adaptats ara en aquesta conjuntura, tant pel que
pugui ser gestió sanitària com també diversificació
econòmica i, simplement això, evidentment. No és
amb la voluntat de buscar cap polèmica, entenc que
tots anem en la mateixa direcció, sovint amb
propostes diferents però també hem de ser realistes.
No es pot donar a entendre que el Govern no
s’explica, no fa esforços per aconseguir vacunes o que
no explica les seves especificitats.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Camp.
Alguna altra intervenció...
Grup Socialdemòcrata, no...

Jo ja admeto que sempre tot es pot fer millor, ho he
dit moltes vegades en aquesta Cambra, i ho reconec.
De vegades vostè diu: “És que vostès es pensen que
són els millors”... No, no ho som els millors; fem el que
entenem que hem de fer, segurament a voltes
millorable, no dic que no perquè sempre es pot
millorar però no es pot dir que no hi ha acció, que no
hi ha voluntat, que no hi ha treball i que no hi ha
constància. De vegades els resultats arriben i en altres
ocasions doncs, no és tan fàcil que arribin.
Simplement és això.

Alguna altra intervenció...
Sr. Gallardo.
El Sr. Jordi Gallardo:
Sí, gràcies Sra. síndica, només perquè no pensi el Sr.
Camp que no soc considerat amb la seva aportació.
Sí, sí, ja hi estem d’acord que les empreses d’aquest
país estan patint, però Sr. Camp, és que no només són
les empreses d’aquest país i vostès ho saben igual que
jo o inclús millor que empreses d’aquest país, unes
empreses franceses, unes empreses espanyoles,
evidentment dins del seu model, després tenen una
diversificació econòmica en d’altres sectors que aquí
al país potser no tenim, però inclús aquestes estan
patint, malgrat tenir aquesta diversificació
econòmica. Per tant, és una crisi econòmica que se’n
deriva d’una crisi sanitària, i tots els estats, tots estan
patint.

Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Gallardo.
Sr. Camp, hauríem d’anar acabant...
El Sr. Joan Carles Camp:
Sí, gràcies.

Quan li deia doncs que les seves propostes doncs em
semblaven que eren similars a les que sempre havien
dit, però que en la meva opinió no són la solució en el
curt termini per solucionar aquesta situació que
tenim. És que jo crec que explicant-nos, intentant
aconseguir vacunes, que s’intenta i es gestiona, però
que no és tan fàcil com poden pensar a priori.
Demanant una PCR als turistes que puguin venir

Jo no dic en cap cas que el Govern i que vostès no
estiguin fent res, però, quan una cosa no funciona
doncs hem d’anar per altres vies, si més no, si anem
per altres vies i la gent no se n’adona que anem per
altres vies segurament també tindrem més ajuts.
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De la manera que estem, l’Estat s’anirà endeutant, els
empresaris també s’aniran endeutant i, al final, ens
caldrà un tractament pal·liatiu.
Moltes gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sr. Camp.
Vistes les intervencions i en aplicació dels articles 74
i 113.2 del Reglament, procedirem a la votació a mà
alçada.
Vots a favor...
Vots en contra...
Abstencions...
Sra. secretària, si ens vol comunicar el resultat si us
plau.
La Sra. Sílvia Ferrer:
Gràcies Sra. síndica.
18 vots a favor, 0 en contra i 9 abstencions.
Gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Gràcies Sra. secretària.
A la vista del resultat, declaro aprovat el Projecte de
llei.
S’aixeca la sessió i reprendrem el següent Consell
d’aquí cinc minuts, a les 16.20h.
Gràcies.
(Són les 16.15h)
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