Butlletí del Consell General – núm. 48/2019 – Casa de la Vall, 10 de juliol del 2019

3- PROCEDIMENTS
ESPECIALS
3.6 Tractats internacionals
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 de
juliol del 2019, ha examinat el document que li
ha tramès el M. I. Sr. Cap de Govern, registrat
en data 8 de juliol del 2019, sota el títol
Declaració d’acceptació de l’adhesió de
Tunísia, Cuba i Guaiana i de les dues
reserves de Tunísia respecte dels articles
24 i 26 del Conveni de l’Haia de 25
d’octubre de 1980 sobre els aspectes
civils del segrest internacional de
menors i exercint les competències que li
atribueix el Reglament del Consell General, ha
acordat d’acord amb l’article 64.2 de la
Constitució i 90 del Reglament del Consell
General, ordenar la seva publicació al Butlletí
del Consell General.
Tot el que es fa públic per a general
coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 10 de juliol del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Declaració d’acceptació de
l’adhesió de Tunísia, Cuba i
Guaiana i de les dues reserves
de Tunísia respecte dels
articles 24 i 26 del Conveni de
l’Haia de 25 d’octubre de 1980
sobre els aspectes civils del
segrest
internacional
de
menors
Atès que Andorra es va adherir el 6 d’abril del
2011 al Conveni de l’Haia de 25 d’octubre de
1980 sobre els aspectes civils del segrest
internacional de menors;
Vist que el paràgraf quart de l’article 38 del
Conveni disposa que l’adhesió és efectiva
únicament entre l’Estat que s’hi adhereix i els
Estats contractants que han emès una
declaració d’acceptació d’aquesta adhesió;
Vist que Tunísia s’ha adherit al Conveni el 10 de
juliol del 2017, Cuba el 12 de setembre del 2018
i Guaiana el 5 de febrer del 2019, sent aquestes
adhesions posteriors a l’adhesió d’Andorra;
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Atès que el Govern, en la sessió del 3 de juliol
del 2019 -d’acord amb l’apartat 1 de l’article 25
de la Llei qualificada reguladora de l’activitat de
l’Estat en matèria de tractats, del 19 de
desembre de 1996- ha acordat emetre una
declaració relativa a l’acceptació de l’adhesió
dels estats esmentats, i de les dues reserves de
Tunísia respecte dels articles 24 i 26 del
Conveni;
Atès que, d’acord amb l’apartat 2 del mateix
article 25 de la Llei qualificada reguladora de
l’activitat de l’Estat en matèria de tractats, el
Govern ho ha comunicat als coprínceps i al
Consell General;
Es publica la declaració d’acceptació de
l’adhesió de Tunísia, Cuba i Guaiana i de les
dues reserves de Tunísia respecte dels articles
24 i 26 del Conveni de l’Haia de 25 d’octubre de
1980 sobre els aspectes civils del segrest
internacional de menors.

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 de
juliol del 2019, ha examinat el document que li
ha tramès el M. I. Sr. Cap de Govern, registrat
en data 8 de juliol del 2019, sota el títol
Publicació de l’aprovació d’admissió
d’Hondures i Uzbekistan com a membres
de la Conferència de l’Haia de Dret
Internacional Privat i exercint les
competències que li atribueix el Reglament del
Consell General, ha acordat d’acord amb
l’article 64.2 de la Constitució i 90 del
Reglament del Consell General, ordenar la seva
publicació al Butlletí del Consell General.
Tot el que es fa públic per a general
coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 10 de juliol del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Publicació
de
l’aprovació
d’admissió
d’Hondures
i
Uzbekistan com a membres de
la Conferència de l’Haia de
Dret Internacional Privat
Atès que l’11 de juny del 2015, el Principat
d’Andorra va esdevenir membre de la
Conferència de l’Haia de Dret Internacional
Privat;
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Atès que segons l’article 2 de l’Estatut de la
Conferència de l’Haia de Dret Internacional
Privat, els Estats Membres han de decidir
l’admissió d’un nou Estat membre en un
termini de sis mesos;
Atès que el secretari general de la Conferència
de l’Haia va enviar una carta amb data de 6 de
març del 2019 en què comunica l’obertura del
període de votació de sis mesos per admetre a
Hondures com a membre;
Atès que el secretari general de la Conferència
de l’Haia va enviar la circular 23, amb data de
12 d’abril del 2019, en què proposa l’admissió
d’Uzbekistan com a membre, donant un termini
de sis mesos als Estats membres per
pronunciar-se;
Vist que, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 25
de la Llei reguladora de l’activitat de l’Estat en
matèria de tractats del 19 de desembre de 1996,
el Govern, en la sessió del 3 de juliol del 2019,
ha acordat l’aprovació d’admissió d’Hondures i
Uzbekistan com a membres de la Conferència
de l’Haia de Dret Internacional Privat;

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt il·lustre Senyora,
La sotasignada, Susanna Vela Palomares,
consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposen
els articles 130 i següents del Reglament del
Consell General, formulo les preguntes següents
perquè, en el millor termini, el Govern presenti,
per escrit, les respostes corresponents.
Preguntes que es formulen relatives als
resultats i al procés de realització de la
prova de la Prova Oficial de Batxillerat
(POB) 2019
Els mesos de maig i juny d’enguany van tenir
lloc la prova oficial de batxillerat (general i
professional) del sistema educatiu andorrà.
Al respecte de l’exposat es formulen les
preguntes següents:
1. Quants alumnes es van presentar a la POB
general i quants l’han aprovat?

Vist que, d’acord amb l’apartat 2 del mateix
article 25, el Govern ho ha comunicat als
coprínceps i al Consell General;

2. Quants alumnes es van presentar a la POB
professional i quants l’han aprovat?

Es fa pública l’aprovació d’Hondures i
Uzbekistan com a membres de la Conferència
de l’Haia de Dret Internacional Privat.

4. Quants d’aquests ho van fer per millorar la
nota? I quants d’aquests l’han pogut millorar?

4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL
GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 juliol
del 2019, ha examinat les preguntes amb
resposta escrita del Govern presentades per la
M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera
general
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de juliol
del 2019, relatives als resultats i al procés
de realització de la prova de la Prova
Oficial de Batxillerat (POB) 2019 i d’acord
amb els articles 18 i 130 del Reglament del
Consell General ha acordat admetre-les a tràmit
i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm. 614).
Tot el que es fa públic per a general
coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 10 de juliol del 2019

3. Quants alumnes van fer la POB2?

5. Les qualificacions al llarg dels batxillerats
han variat respecte a les de la POB general i
professional?
6. En cas afirmatiu, quina ha estat la variació i a
quines assignatures es detecta una desviació
significativa?
7. Quins han estat els criteris del Ministeri
titular de l’educació per establir els calendaris i
les revisions de les proves de la POB1 i POB2 i
quin ha estat el procediment per a la seva
comunicació als alumnes?
8. Quins han estat els criteris del Ministeri
encarregat de l’educació per establir només una
fase de la POB professional?
9. Quina valoració global en fa el Ministeri
encarregat de l'educació del calendari i de les
revisions de les proves? Quines accions de
millora preveu?
10. Pel que fa a la POB professional, s’ha previst
modificar a curt termini la concepció de la
prova ? Es valora la necessitat de fer
modificacions per tal d’incrementar el tant per
cent d’aprovats?

