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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en la seva reunió del dia 14 de
novembre del 2016, ha acordat:
Admetre a tràmit i publicar l’esmena a la totalitat
presentada pel M. I. Sr. Josep Pintat Forné, president
del Grup Parlamentari Liberal, al Projecte de llei de
modificació de la Llei 3/2007, del 22 de març, del
Cos Penitenciari.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 14 de novembre del 2016
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

A Sindicatura
El sotasignat, Josep Pintat Forné, en representació
del Grup Parlamentari Liberal, formulo esmena a la
totalitat, segons allò que preveu l’article 93 del
Reglament del Consell General, al Projecte de llei de
modificació de la Llei 3/2007, del 22 de març, del
Cos Penitenciari.
El 14 de novembre del 2016
Josep Pintat Forné
President del Grup Parlamentari Liberal

Edicte
La Sindicatura, en la seva reunió del dia 14 de
novembre del 2016, ha acordat:
Admetre a tràmit i publicar l’esmena a la totalitat
presentada pel M. I. Sr. Josep Pintat Forné, president
del Grup Parlamentari Liberal, al Projecte de llei del
Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i
Salvaments.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 14 de novembre del 2016
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

A Sindicatura
El sotasignat, Josep Pintat Forné, en representació
del Grup Parlamentari Liberal, formulo esmena a la
totalitat, segons allò que preveu l’article 93 del
Reglament del Consell General, al Projecte de llei

del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i
Salvaments.
El 14 de novembre del 2016
Josep Pintat Forné
President del Grup Parlamentari Liberal

3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.1 Projectes de llei qualificada
Edicte
La Sindicatura, en la seva reunió del dia 14 de
novembre del 2016, ha acordat:
Admetre a tràmit i publicar l’esmena a la totalitat
presentada pel M. I. Sr. Josep Pintat Forné, president
del Grup Parlamentari Liberal, al Projecte de llei
qualificada de modificació de la Llei 8/2014, del
27 de maig, qualificada del Cos de Policia.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 14 de novembre del 2016
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

A Sindicatura
El sotasignat, Josep Pintat Forné, en representació
del Grup Parlamentari Liberal, formulo esmena a la
totalitat, segons allò que preveu l’article 93 del
Reglament del Consell General, al Projecte de llei
qualificada de modificació de la Llei 8/2014, del 27
de maig, qualificada del Cos de Policia.
El 14 de novembre del 2016
Josep Pintat Forné
President del Grup Parlamentari Liberal

3.2.2 Proposicions de llei qualificada
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 14 de
novembre del 2016, exercint les atribucions que li
confereix l'article 80 del Reglament del Consell
General, ha acordat a demanda dels M. I. Srs. Pere
López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt,
Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del
Grup Parlamentari Mixt i Josep Pintat Forné,
president del Grup Parlamentari Liberal, prorrogar el
termini per a la presentació d'esmenes a la
Proposició de llei qualificada de modificació de la
Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de
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partits polítics i finançament electoral. El nou
termini finalitza el dia 23 de novembre del 2016, a
les 17.30h.

- Quina va ser la sessió de Govern en la que es va
tractar l’assumpte?

Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.

Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells
Conseller general del Grup Liberal

Casa de la Vall, 14 de novembre del 2016
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 14 de
novembre del 2016, ha examinat les preguntes amb
resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr.
Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller
general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de
data 9 de novembre del 2016, relatives al fet que
Govern dóna suport a una demanda sobre la
sobirania de Gibraltar i d’acord amb els articles 18 i
129 del Reglament del Consell General ha acordat
admetre-les a tràmit i ordenar la seva publicació,
(Reg. Núm. 1500).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 14 de novembre del 2016
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

A la Sindicatura
El sotasignat, Carles Naudi d’Areny-Plandolit
Balsells, conseller general del Grup Parlamentari
Liberal, d’acord amb el que disposen els articles 129 i
següents del Reglament del Consell General, formulo
les preguntes següents al M. I. Govern a fi de què,
se’m contestin de forma escrita en el més breu
termini.
Antecedents:
Atès s’ha pogut saber pels mitjans de comunicació
que el Govern d’Andorra dóna suport a una
demanda sobre la sobirania de Gibraltar.
Pregunto a Govern:
- Malgrat no tenir l’obligació, per què Govern no
informa a la Comissió Legislativa de Política Exterior
d’aquestes intencions?
- Amb quina anterioritat a la cimera de Cartagena
de Indias el Govern ja havia acordat la signatura?

A Casa de la Vall, 9 de novembre del 2016

5- ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 17 de novembre del 2016, dijous, a les
9.30h, se celebrarà una sessió ordinària del Consell
General, amb l’ordre del dia següent:
Punt Únic: Debat sobre afers socials i seguretat
social, (CASS).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 11 de novembre del 2016
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

5.3 Altres
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 14 de
novembre del 2016, ha examinat el document que li
ha tramès el M. I. Sr. Cap de Govern registrat en
data 11 de novembre del 2016, sota el títol
Declaració d’alienabilitat de la coberta de l’edifici
INTERCEUS, actualment propietat del Govern
amb caràcter de bé patrimonial i, exercint les
competències que li atribueix el Reglament del
Consell General en els articles que es citaran, ha
acordat:
1. D’acord amb l’article 18.1.d) i la suplència del
Reglament publicada per edicte de data 7 de juny de
1994, admetre a tràmit aquest escrit i procedir a la
seva tramitació d’acord amb el procediment
legislatiu comú.
2. D’acord amb l’article 92.2, ordenar la seva
publicació i obrir un període de quinze dies per a la
presentació d’esmenes, que només podran ésser de
devolució. Aquest termini finalitza el dia 5 de
desembre del 2016, a les 17.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 14 de novembre del 2016
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General
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Proposta de declaració d’alienabilitat
Vistos els articles 87 i concordants del text refós del
Codi de l’Administració, del 29 de març de 1980,
publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
núm. 54, del 22 de juliol del 2015,
Vist que el Govern és propietari de la coberta de
l’edifici “Interceus”, situat a l’avinguda Príncep
Benlloch, núm. 66, d’Andorra la Vella,
Atès que el Govern ha aprovat, en la sessió del 9 de
novembre del 2016, dur a terme el procés per
transmetre la propietat de la terrassa de l’edifici
Interceus a la persona física o jurídica que resulti
adquirent d’acord amb el procediment regulat pel
Codi de l’Administració, condicionat a la declaració
d’alienabilitat per part del Consell General,
Atès que la taxació pericial a què fa referència
l’article 88 del mateix Codi considera que des del
punt de vista del seu valor, es pot realitzar, d’acord
als principis del Codi de l’Administració.
El Consell General
Acorda
Declarar l’alienabilitat de la coberta de l’edifici
“Interceus”, situat a l’avinguda Príncep Benlloch,
núm. 66, d’Andorra la Vella.

Edicte
Per acord de la Sindicatura, de data 14 de novembre
del 2016, es procedeix a convocar un concurs públic
per a l’adjudicació de la Secretaria tècnica de la
XVIª Sessió de tardor de l’Assemblea parlamentària
de l’OSCE que tindrà lloc a Andorra els dies 3, 4 i 5
d’octubre de l’any 2017. El referit concurs es formula
per la via de la contractació ordinària en aplicació de
l’article 17 de la Llei de contractació pública de 9 de
novembre de l’any 2000.
Les empreses o professionals interessats a participar
al concurs poden retirar el plec de bases a la
Secretaria General del Consell General.
Les ofertes s'han de presentar en dos sobres tancats i
lacrats a la Secretaria General del Consell General,
abans de les 17.30h del dia 15 de desembre del 2016.

Butlletí del Consell General
Dipòsit legal: And. 262/94
ISSN 1024-9044
Preu de l'exemplar: 0,90 €
Subscripcions: Tel. 877877

L'obertura dels plecs s'efectuarà el divendres dia 16
de desembre del 2016, a les 10.00h en presència de
tots els representants de les empreses participants
que desitgin assistir-hi.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 14 de novembre del 2016
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

