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El dia 14 de març del 2012, dimecres , es reuneix a la
Casa de la Vall el M. I. Consell General, en sessió
tradicional 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.
10/2012, que és el següent:

M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora
M.I. Sr. Xavier Montané Atero
M.I. Sr. Pere Obiols Mogio
M. I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme
M. I. Sr. David Rios Rius
M. I. Sra. Sílvia Riva González
M. I. Sr. Martí Salvans Abetlla
M. I. Sr. Aleix Varela González
M. I. Sra. Meritxell Verdú Marquilló
El M. I. Sr. Síndic General ha excusat l’absència de
la M. I. Sra. Roser Bastida Areny.

1. Informe de la delegació del Consell General a
l’APF.
2. Informe de la delegació del Consell General a
l’OSCE.
Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels
M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Mònica Bonell
Tuset, Síndic General i Subsíndica General,
respectivament, s'ha procedit a comprovar la
presència dels membres, que ha quedat registrada
d'acord amb la relació següent:

També hi és present el M. I. Sr. Antoni Martí Petit,
Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs. Jordi Cinca
Mateos, Ministre de Finances i Funció Pública; Jordi
Alcobé Font, Ministre d’Economia i Territori; Gilbert
Saboya Sunyé, Ministre d’Afers Exteriors; Marc Vila
Amigó, Ministre de Justícia i Interior; Cristina
Rodríguez Galan, Ministra de Salut i Benestar; Roser
Suñé Pascuet, Ministra d’Educació i Joventut; Francesc
Camp Torres, Ministre de Turisme i Medi Ambient i
Albert Esteve García, Ministre de Cultura.

M. I. Sra. Olga Adellach Coma
M. I. Sr. Miquel Aleix Areny
M. I. Sr. Pere Altimir Pintat
M. I. Sr. Daniel Armengol Bosch
M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra
M. I Sr. Josep Anton Bardina Pau
M. I. Sr. Ladislau Baró Solà
M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany
M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset
M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot
M. I. Sra. Sílvia Calvó Armengol
M. I. Sr. Carles Enseñat Reig
M. I. Sra. Sofia Garrallà Tomàs
M. I. Sra. Olga Gelabert Fàbrega
M. I. Sra. Rosa Gili Casals
M. I. Sra. Mariona González Reolit
M. I. Sra. Celine Mandicó Garcia
M. I. Sra. Meritxell Mateu Pi

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa
Besolí, secretari general del Consell General.
(Són les 18.05h)
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i d’haver atribuït l’estatus d’observador al Fòrum dels
Francòfons del Parlament Europeu, es van encetar
els treballs, com és habitual, amb l’audició del Sr.
Abdou Diouf, secretari general de la Francofonia,
que va respondre a les nombroses preguntes
adreçades pels parlamentaris.

El Sr. síndic general:
Bé, abans d’iniciar l’ordre del dia previst per la sessió,
permeteu-me adreçar una cordial salutació a les
diferents
autoritats
presents:
Els
senyors
representants dels Coprínceps, el Sr. president del
Tribunal Constitucional, el Sr. president del Consell
Superior de la Justícia, els senyors i senyores cònsols
majors i menors i també a la resta d’autoritats.

Seguidament va tenir lloc el debat al Ple sobre “Pau,
democràcia i eleccions”, i es va adoptar per
unanimitat l’informe d’activitat presentat pel Sr.
Jacques Legendre així com l’informe financer
presentat pel Sr. Michel Wolter. Així mateix, es van
adoptar per unanimitat els informes, les resolucions i
les recomanacions presentades per les Comissions
Permanents existents i per la Xarxa de dones
parlamentàries.

Voldria també saludar especialment i donar la
benvinguda entre nosaltres, a la Sra. Nawel RafikElmrini, maire adjointe de la vila d’Estrasburg.
Passem doncs al primer punt de l’ordre del dia.

1. Informe de la delegació del Consell
General a l’Assemblea Parlamentària de
la Francofonia.
Intervé la Sra. Patricia
presidenta de la delegació.

Riberaygua
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Finalment, el Sr. Roch Marc Christian Kaboré,
president de l'Assemblea nacional de Burkina Fasso,
va ser elegit pel ple de l’APF, a proposta del Bureau,
com a nou President de l'Assemblea Parlamentària
de la Francofonia, succeint al Sr. Jacques Chagnon,
president de l'Assemblea nacional del Quebec. Així
mateix, es va confirmar la reelecció del Sr. Jacques
Legendre, senador de França, com a secretari general
parlamentari.

Marme,

La Sra. Patrícia Riberaygua:
Gràcies Sr. síndic.
Per la legislatura en curs, la Junta de Presidents va
acordar, durant una reunió mantinguda el dia 4 de
juliol del 2011, que la delegació del Consell General
a l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia,
(APF) estigui formada per les M. I. Sres. Sílvia
Calvó, Rosa Gili i per mi mateixa. Així mateix, els
membres de la delegació es van reunir durant el mes
de setembre i em va designar presidenta de la
mateixa.

En quant a les demés reunions que s’han fet durant
l’any 2011, faré referència, en primer lloc, de la 24a
Assemblea de la Regió Europa de l'APF que va tenir
lloc a Vilnius del 14 al 17 de novembre, sota la
presidència del Sr. Jean-Paul Wahl, encarregat de la
missió Europa, per tal de debatre sobre “Le rôle des
enseignants et des médias dans la promotion de
l'apprentissage du français et la place de l'enseignement
du français en qualité de langue étrangère”,així com
sobre “La formation pour générer la croissance et la
création d'emplois”.

Abans de procedir amb l’exposat, voldria agrair als
nostres predecessors el seu gran treball i la dedicació
que van dur a terme durant el seu mandat, fets que
contribueixen no tan sols a l’assoliment dels
objectius fixats per la Francofonia, sinó que a més
denoten la important tasca que es realitza a Andorra
dins aquest organisme internacional.

Per clausurar aquests debats, l’Assemblea de la Regió
Europa va adoptar una resolució intitulada “La
formation pour favoriser les rapports interculturels,
générer la croissance et la création d’emplois. Le rôle des
enseignants et des medias dans la promotion de
l’apprentissage du français.”.

Enguany, la majoria de reunions que ha organitzat
l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia han
tingut lloc durant el passat període electoral, i per
motius d’agenda, el Consell General no ha pogut ser
present a cap de les reunions que s’han celebrat.
Malgrat això exposaré breument quines han estat les
principals reunions que s’han dut a terme.

D’altra banda, cal destacar que durant el mes de
febrer del 2011 l’Assemblea Parlamentària de la
Francofonia i l’Assemblea Nacional del Quebec van
organitzar la Conferència interparlamentària sobre la
diversitat de les expressions culturals (CIDEC), amb
la col·laboració de l’Organització internacional de la
Francofonia (OIF) i de l’UNESCO. Conferència que
tenia per objectiu, en ocasió del cinquè aniversari del
Conveni sobre la protecció i la promoció de la
diversitat de les expressions culturals, de reflexionar
sobre quines són les actuacions a curt i mig termini
necessàries per tal de donar seguiment a dit conveni.

Del 5 al 8 de juliol del 2011 va tenir lloc a Kinshasa
la 37ª Sessió ordinària de l'Assemblea Parlamentària
de la Francofonia. Més de 250 parlamentaris
francòfons van participar tant als debats del Ple com
als treballs duts a terme en comissions.
Després d’haver aixecat la suspensió de la secció del
Níger, d’haver admès a Grècia com a secció membre
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Durant aquesta conferència, els parlamentaris van
adoptar per unanimitat una declaració anomenada
“Declaració del Quebec”. Adoptant aquesta
declaració, els membres de l’APF es comprometen a
recolzar la voluntat de ratificar el Conveni, a adoptar
els textos legislatius i reglamentaris favorables a la
diversitat de les expressions culturals, a efectuar un
seguiment de les negociacions culturals per tal de
preservar la capacitat d’intervenció dels Estats dins
el seu sector cultural, i a preparar, per mitjà de la
Comissió de l’Educació, de la Comunicació i dels
Afers Culturals de l’APF, un pla d’actuació per tal de
promoure el Conveni dins l’espai francòfon.
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no només a garantir l’estabilitat política, sinó també
econòmica i de drets humans, procurant assolir un
equilibri en tota la regió a llarg termini.
La crisi econòmica mundial, però, ha fet evident que
aquestes estratègies no eren suficients per mantenir
un nivell d’eficiència acceptable en relació amb els
reptes assumits per l’OSCE-PA, i que calia un debat
profund sobre la seva organització interna, i
d’aquesta manera millorar el seu funcionament futur.
La necessitat de modificar la regla del consens en la
presa de decisions, l’elecció d’un secretari general
amb capacitat per denunciar determinats
incompliments dels principis i objectius de l’OSCE o
la major presència i publicitat de l’organització a
nivell extern, van ser punts destacats en els debats
de la sessió anual, que queden reflectits en el
document titulat “Declaració de Belgrad”, que podeu
trobar en l’informe que us ha estat tramès, o a la
pròpia pàgina web de l’organització.

Abans de finalitzar amb aquest breu repàs de les
actuacions de la secció andorrana a les reunions de
l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia durant
l’any 2011, voldria indicar que a l’informe que tinc
l’honor de presentar, i que avui es sotmet a
consideració d’aquesta Cambra, hi figura el detall de
les activitats de la delegació del Consell General així
com el resum de les reunions que s’han fet i dels
documents que s’han aprovat.

Especialment rellevants van ser els debats i les
resolucions relatives a la repressió que es va produir
a Bielorússia durant les eleccions del desembre del
2010, la resolució relativa a la coordinació de la
política migratòria dins la regió OSCE, derivada del
desplaçament de persones provinents dels països del
nord d’Àfrica en conflicte, o el debat sobre la
seguretat nuclear i les necessitats energètiques, amb
la vista posada en l’accident de Fukushima.

Gràcies Sr. síndic
El Sr. síndic general:
Gràcies Sra. consellera.
Passem doncs al segon dels punts de l’ordre del dia.

Voldria destacar especialment, que en l’informe
anual que l’OSCE parlamentària va realitzar sobre
l’equilibri de gènere, Andorra va quedar posicionada
en el primer lloc del rànking, tant pel que fa a la
presència de dones dins la delegació, com pel que fa
a la presència de dones dins el parlament nacional.
En contraposició amb d’altres delegacions com la
italiana o la francesa, l’americana o la russa amb
poca presència femenina.

2. Informe de la delegació del Consell
General a l’OSCE.
Intervé la Sra. Olga Gelabert Fàbrega, cap de la
delegació.
La Sra. Olga Gelabert:
Moltes gràcies Sr. síndic.
L’any 2011 ha suposat un punt d’inflexió en
l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a
Europa, no només en la seva branca governamental
sinó també en la vessant parlamentària de la qual la
delegació que represento forma part.

Pel que fa al segon dels aspectes que voldria
mencionar, relatiu a l’abast territorial de l’OSCE,
l’any 2011 ha estat especialment rellevant.
Les tensions entre blocs est-oest, així com
determinats conflictes enquistats en els quals
l’OSCE-PA actua com a mediadora, han quedat en
un segon pla a causa de l’eclosió de l’anomenada
“Primavera àrab”.

M’atreviria a dir -i crec que no m’equivoco- que el
fòrum que representa aquesta organització, centrat
en la prevenció i resolució de conflictes, s’ha vist
àmpliament superat no només des del punt de vista
d’eficiència organitzativa sinó també pel que fa al seu
abast territorial.

La regió OSCE, malgrat comprendre territoris que
van des de Vancouver fins a Vladivostok, corria el
perill de quedar al marge dels fenòmens de transició
democràtica del Nord d’Àfrica.

El primer dels aspectes, relatiu a l’eficàcia i
l’eficiència de l’OSCE-PA, va ser el tema central de
la 20a sessió anual celebrada a Belgrad.

La 9a sessió de tardor, celebrada a Dubrovnik, va
servir per posar sobre la taula el paper que ha
desenvolupat l’OSCE durant les darreres dues
dècades en l’estabilització del conflicte dels Balcans

Des de la seva creació, l’any 1975, els objectius
tradicionals de seguretat i cooperació en la regió
OSCE han evolucionat cap a estratègies encarades
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i, aprofitant la celebració del Fòrum parlamentari
sobre el Mediterrani, els assistents van acordar les
fórmules perquè l’OSCE pogués estar present en els
processos de democratització de la riba sud del
Mediterrani, i poder aportar-hi l’experiència
acumulada. Sempre, però, a requeriment de l’estat
implicat.

mateix estatut i es prenen les decisions per la regla
de la unanimitat menys ú.
Tots aquests elements que ara presento, es troben
descrits de forma detallada en l’informe anual de la
delegació que us ha estat tramès, i que ara resumeixo
davant d’aquesta Cambra.
Permeteu-me acabar aquesta intervenció agraint als
membres de l’actual delegació la col·laboració i
dedicació mostrada en tot moment, i a tots vosaltres
per la confiança que ens heu dipositat per poder
representar Andorra a l’OSCE-PA.

Aquesta fita va culminar amb la missió d’observació
d’eleccions desplegada per l’OSCE parlamentària, en
col·laboració amb el Consell d’Europa, el passat 23
d’octubre de 2011 a Tunísia. Unes eleccions que van
destacar per la llibertat i el joc net observats.

Gràcies Sr síndic.

Especialment destacable va ser, també, la missió
d’observació d’eleccions desplegada a Rússia el
passat 3 de desembre, en la qual es van posar de
manifest determinades irregularitats succeïdes en els
sufragis, com ara la manca d’independència de
l’administració electoral, la ingerència de
l’administració estatal en els comicis i la limitació en
la concurrència de partits.

El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.
Bé, no havent-hi més punts a tractar, només
recordar-los que a continuació procedirem a la
tradicional fotografia a les escales.
S’aixeca la sessió.

L’observació d’eleccions ha esdevingut, segurament,
l’aspecte més rellevant i exclusiu que realitza avui en
dia l’OSCE-PA:
- Rellevant perquè es tracta
cooperació internacional que
territori l’element bàsic sense
fonamentar l’estabilitat i la
termini: la democràcia.

(Són les 18.20h)

d’una fórmula de
introdueix en un
el qual no es pot
prosperitat a llarg

- I exclusiu perquè, com repeteix sovint l’actual
president de l’OSCE-PA, “només les organitzacions
formades per parlamentaris disposen d’experiència i
habilitat suficient per validar o denunciar
determinats processos electorals”.
Com deia, el debat relatiu a l’abast territorial de
l’OSCE ha estat i seguirà sent un dels temes
principals de discussió dins l’organització. Tan és així
que la propera Sessió Anual que es celebrarà el juliol
vinent a Mònaco porta per títol “L’OSCE, una regió
en Transformació”. Un aspecte clarament focalitzat
en analitzar els límits de l’àrea OSCE i les possibles
vies de col·laboració amb els socis per la cooperació
del nord d’Àfrica, tal com van posar de manifest en
la recent Sessió d’Hivern els ponents de les tres
comissions.
En darrer lloc voldria posar en relleu l’impuls que
s’ha donat, des de la delegació d’Andorra, a la
creació d’un grup de treball dels petits estats que
formen part de l’OSCE-PA, amb l’objectiu
d’explorar possibles estratègies de col·laboració
conjuntes i aconseguir més visibilitat i influència en
el si d’una organització on tots els estats tenen el
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