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El termini per al traspàs de Radio Andorra
està pendent de les eleccions espanyoles
Des de l’executiu es confia que el Partit Popular, en cas de guanyar, mantingui l’acord signat pels socialistes
Ricard Poy / Andorra la Vella

Lafer de Radio Andorra continua sense tancar-se de
manera definitiva i una nova circumstància podria
endarrerir-ne encara més la solució. El fet que les
El ministre
espanyol
dAfers Exteriors, Miguel
Ángel Moratinos, va tancar
amb la seva
homòloga andorrana, Meritxell
Mateu, les condicions per al
traspàs dels drets i obligacions
de lantiga Radio Andorra. Dins
dels drets, lEstat andorrà passarà a ser propietari dels terrenys
i de ledifici de lantiga emissora
que estan situats a la sortida sud
dEncamp. Com a obligacions,
sha dassumir el pagament dels
deutes. Per això lexecutiu ja va
aconseguir que el Consell General aprovés un crèdit extraordinari d1,1 milions deuros per fer
front a les despeses. Fonts properes al Govern van manifestar
que lacord es considera ferm,
però altres agents implicats es
mostren preocupats perquè tot
apunta que sarribarà a les eleccions espanyoles del proper 9 de
març sense que el traspàs shagi
fet efectiu. En aquest cas, caldria
veure quin és el partit que guanya, ja que si fossin els populars
els ministeris concernits podrien
voler estudiar novament els dossiers. I, fins i tot, si vencessin els
socialistes, un canvi de responsables de les carteres també podria tenir el mateix efecte.
Actualment queden tres tràmits pendents perquè es pugui
tancar el traspàs. El primer és un
informe del ministeri dHisenda,
ja que les instal·lacions de Radio
Andorra pertanyen al patrimoni
de lEstat espanyol. Aquest és
lúltim informe ministerial que
falta. Un cop es disposi del document, lafer arribarà al Consell
dEstat. Amb tota la informació,
aquest organisme farà un dictamen autoritzant o vetant el traspàs, encara que es confia que no
hi hagi problemes quan es preveu que el posicionament dels
ministeris concernits és favorable. Un cop amb el dictamen a
favor del Consell dEstat arribarà lúltim pas: laprovació per
part del consell de ministres
espanyol. Si els passos previs no
acaben abans de la finalització
de la legislatura lactual el
Govern no podria donar-hi llum
verd i caldria esperar el pròxim
gabinet després dels comicis del
9 de març.
Les fonts consultades properes a lexecutiu van indicar que
lacord no és un tema de color
polític i que una eventual victòria del PP només podria signifi-

eleccions espanyoles es trobin a prop aquesta setmana el president José Luis Rodríguez Zapatero va convocar els comicis per al proper 9 de març amenaça
de retardar tot el procés. Lacord al qual el Govern

andorrà va arribar amb lexecutiu socialista es considera ferm, però en el cas que el Partit Popular acabés
sent la formació guanyadora es tem que es vulguin
revisar tots els dossiers.

Unes dues
dotzenes
d’extreballadors
es repartiran
600.000 euros
Els extreballadors de
Radio Andorra, unes dues
dotzenes, fa temps que
esperen cobrar els salaris
pendents. Amb les actualitzacions corresponents es
repartiran uns 600.000
euros que sortiran dels 1,1
milions que el Govern ha
previst per fer front als
creditors de lantiga emissora. Es pagaran també
uns 250.000 euros per
daltres despeses, com la
cancel·lació dun crèdit de
ladministració judicial i
un pagament mínim a altres creditors.

L’edifici de Radio Andorra passaria a ser propietat del Govern.

FERNANDO GALINDO

Les claus
Eleccions
El desig del Govern
andorrà és aconseguir que el traspàs
de les propietats
de Radio Andorra tingui lloc abans
que se celebrin les eleccions generals a Espanya, previstes per al 9
de març. De moment sembla difícil
que això passi.

Hisenda
Actualment el
dossier de Radio
Andorra es troba
pendent de tres
tràmits. El primer és l’informe
favorable del ministeri d’Hisenda.
El segon és el dictamen del
Consell d’Estat. El tercer és l’acord
del consell de ministres.
car un retard, però no un canvi
de posicionament. Les mateixes
fonts van comentar que en letapa del govern popular lexecutiu
espanyol va manifestar la voluntat darribar a un pacte de termes
similars al que sha tancat amb
el gabinet de Zapatero.

Partit Popular
El gabinet confia
que en cas d’una
victòria del Partit
Popular a Espanya
es mantingués l’acord tancat amb
el Partit Socialista Obrer Espanyol.
Es recorda que en època de governs del PP es negociava un tracte similar a l’ara aprovat.

PP

L’assemblea
L’assemblea de
creditors ha quedat
suspesa fins que el
traspàs de la propietat sigui efectiu. L’última reunió,
amb data del 19 de novembre del
2007, no va poder prendre acords
ja que el màxim creditor, Eirasa, no
hi era present.
El 19 de novembre de lany
passat va tenir lloc una assemblea de creditors de Radio Andorra. Finalment va derivar en
un acte informatiu als creditors
ja que lEstat espanyol, a través
de la societat pública Explotaciones y Inverisones Radiofóni-

PSOE
La victòria dels socialistes garantiria
l’esperit global de
l’acord, però si hi
hagués canvis en els ministeris
afectats per l’acord es podria endarrerir l’aprovació final si algun
dels implicats decideix que cal revisar els informes.

Els terrenys
L’executiu té la
intenció de crear
un parc comunicatiu en els terrenys
d’Encamp. L’objectiu és atreure
productores de televisió i empreses similars. També es pretén instal·lar-hi les dependències de la
ràdio i televisió públiques.
cas S. A. (Eirasa) no hi va ser
present. Aquesta societat és la
major creditora de lantiga emissora ja que era la beneficiària
dels ingressos de Radio Andorra
i no els va rebre. En total se li ha
de pagar més de la meitat del
deute. Eirasa no es va personar

El futur del
terreny i els
edificis és
encara una
incògnita
Un cop lEstat disposi
dels terrenys i ledifici,
situats a Encamp, shaurà
de decidir quin és lús final que tindran. Lacord
amb Espanya impedeix
treuren un ús lucratiu. La
primer intenció del gabinet
liberal és aprofitar lespai
per crear en el futur una
espècie de parc comunicatiu en què es puguin instal·lar productores de televisió i empreses similars.
Un altre dels objectius és
que es pugui ubicar també
Ràdio i Televisió dAndorra, que actualment ocupa un local de lloguer.
en el procés perquè està a lespera de lacord de traspàs cap a
lEstat andorrà. Un cop realitzat
serà el Govern andorrà qui es
presenti a lassemblea per tancar
lafer. Per aquest motiu fins que
lacord entre Estats no hagi culminat no hi haurà assemblea.

