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Creix l’interès dels empresaris 
portuguesos per Andorra 

Responsables de l’agència de desen-
volupament i promoció econòmica 
d’Andorra (Actua) i de l’Agència per 
a les Inversions i Comerç Exterior 
de Portugal (Aicep) van mantenir di-
marts una trobada en què es van trac-
tar temes d’interès bilateral, com els 
preparatius de les properes missions 
econòmiques. Les dues parts van co-
mençar a treballar en una primera 
trobada empresarial que tindrà lloc 
el proper mes d’octubre a Lisboa i van 
destacar l’interès creixent dels em-
presaris portuguesos per Andorra.

En aquest sentit, la directora 
d’Actua, Imma Jiménez, va desta-

car el fet que «aquesta primera re-
unió amb l’Aicep coincideix amb 
la recent entrada en vigor del CDI  
[Conveni per evitar la Doble Imposi-
ció] amb Portugal» i que han «vist un 
creixent interès pel país». Pel que fa 
a la futura missió econòmica, la di-
rectora d’Actua va pronosticar que 
«servirà perquè empresaris andor-
rans i portuguesos estableixin con-
tactes professionals i puguin millo-
rar en la internacionalització dels 
seus negocis». 

Per la seva banda, l’administrador 
d’Aicep, António Silva, va recordar 
«l’important comunitat portugue-
sa» existent a Andorra i va assenyalar 
que «cada vegada hi ha més empreses 
portugueses interessades en el mer-
cat andorrà. La reunió va obrir portes 
per a una «intensificació de les rela-
cions entre els dos països», motiu pel 
qual va remarcar que espera que hi 

hagi «un moviment important d’em-
preses».

L’objectiu és que després de la mis-
sió de Portugal tingui lloc una altra 
a Andorra en els propers mesos. Els 
contactes s’han intensificat arran de 
l’entrada en vigor, el 23 d’abril, del 
conveni entre els dos estats per evi-
tar la doble imposició (CDI). A la reu-
nió que va tenir lloc dimarts la dele-
gació andorrana també va explicar 
als membres de l’Aicep les noves pos-
sibilitats de negoci arran de la recent 
obertura econòmica del Principat.

Les futures missions no seran les 
primeres que es treballin conjunta-
ment. Al maig del 2014, ja es va or-
ganitzar amb l’Aicep una jornada 
d’oportunitats econòmiques Andor-
ra-Portugal a Lisboa, que va perme-
tre més de 50 reunions entre repre-
sentants empresarials dels dos pa-
ïsos. H

Els dos països preparen 
una trobada empresarial a 
l’octubre a Lisboa
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33 Un moment de la trobada entre Actua i Aicep, dimarts. 
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33 Tres vehicles d’atenció mèdica d’emergències. 
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INSPECCIONS

E
l Servei d’Inspecció del Tre-
ball està investigant les 
presumptes irregularitats 
comeses per l’empresa Am-

bulàncies del Pirineu (ADP) que afec-
tarien al conjunt de la plantilla de 
tècnics de transport sanitari i que 
van ser denunciades per la Unió Sin-
dical d’Andorra (USd’A) el passat 
mes de març. En resposta a una pre-
gunta presentada per la consellera 
general liberal, Carine Montaner, 
el Govern va assegurar que no tenia 
constància dels problemes fins la 
formalització de la queixa. 

Pel que fa l’expedient, va expo-
sar que «actualment es troba en fa-
se d’informació reservada, mentre 
es revisa i analitza tant la documen-
tació aportada pel representant sin-
dical com la requerida als responsa-
bles de l’empresa, i es decideixen les 
accions indagatòries escaients con-
duents a esbrinar la certesa o no, de 
tot o part, dels fets denunciats sus-
ceptibles de ser constitutius d’in-
fracció, amb la finalitat que, l’òrgan 
competent compti amb tots els ele-
ments necessaris per prendre una 
decisió fonamentada sobre la inco-
ació d’un expedient sancionador o 
l’arxiu de les actuacions».

Sobre quines accions preveu 
prendre el Servei Andorrà d’Aten-
ció Sanitària (SAAS) per evitar que 
en un futur es produeixin irregula-
ritats derivades del transport sani-
tari, l’Executiu va assenyalar que el 
SAAS fa «reunions de seguiment pe-
riòdiques per avaluar l’activitat que 
duu a terme ADP». En aquest sentit, 

Treball investiga les suposades 
irregularitats en ambulàncies
El Govern diu que en va 
tenir constància amb la 
denúncia de l’USd’A
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va afegir que en la darrera reunió  
«l’empresa ADP va informar que es-
tan duent a terme totes les gestions 
necessàries per poder separar l’acti-
vitat privada de l’activitat pública». 
D’aquesta manera, l’empresa «gesti-
onaria l’activitat privada a través de 
l’empresa Ambulàncies de les Valls, 
separant el personal que la porti a 
terme de manera que aquest sigui 
totalment independent i diferent al 
que porta l’activitat pública a ADP». 

Finalment, també a petició de 
Montaner, des del Govern es va indi-
car que actualment la persona res-
ponsable del Servei Urgent Mèdic 
(SUM) i del centre regulador és el 
doctor Josep Gómez Jiménez. H

L’Executiu informa 
que l’expedient està 
«en fase d’informació 
reservada» mentre es 
revisa la documentació

CONSELL GENERAL

El conseller general de Socialde-
mocràcia i Progrés (SDP), Víctor 
Naudi, va trametre ahir una car-
ta al síndic general per informar-
lo que el grup mixt va constatar 
en la reunió mantinguda dilluns 
que la plaça al Consell d’Euro-
pa pertany a la formació. Per ai-
xò, reclama que es procedeixi a 
la substitució de Sílvia Bonet en 
la delegació nacional andorra-
na que el Consell General envia 
a l’Assemblea Parlamentària del 
Consell d’Europa, ara que ja no 
és militant d’SDP. En conseqüèn-
cia, el parlamentari progressista 
demana al síndic de fer el neces-
sari davant la Junta de Presidents 
perquè en la primera sessió del 
Consell General que tingui lloc el 
proper mes de juny es procedei-
xi a modificar la composició de la 
delegació andorrana al Consell 
d’Europa. 

En la reunió que va tenir lloc di-
lluns els cinc membres del Grup 
Mixt –tres del PS, un d’SDP i la con-
sellera independent– van refer 
l’acord de repartiment de funci-
ons signat a principis de legislatu-
ra. Amb aquest nou ajustament, 
els parlamentaris van atorgar a 
Bonet la representació a la secció 
andorrana a l’Assemblea Parla-
mentària de la Francofonia (APF). 
La resta d’òrgans internacionals 
no van rebre modificacions. H

Naudi reclama 
al síndic la 
plaça al Consell 
d’Europa
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33 Víctor Naudi. 
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