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4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN

5- ALTRA INFORMACIÓ

4.4.1 Preguntes

Edicte

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 12 de juliol
del 2017, ha examinat la pregunta amb resposta
escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran
Costa Marimon, conseller general del Grup
Parlamentari Liberal, per escrit de data 11 de juliol
del 2017, relativa al suport del Govern a la cursa
Andorra Ultratrail Vallnord 2017 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. 0857).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 12 de juliol del 2017
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

A la Sindicatura
El sotasignat, M.I. Ferran Costa Marimon, conseller
general del Grup Parlamentari Liberal, per la present
m’adreço a V.M.I.S., i d’acord amb el que disposa
l’article 129 del capítol 4 del Reglament del Consell
General, sol·licito una resposta escrita del M.I. Govern
en el millor termini, a la pregunta relativa al suport del
Govern a la cursa Andorra Ultratrail Vallnord 2017.
Es pregunta
Quins organismes, departaments i/o societats
públiques de Govern han donat suport a la cursa
Andorra Ultratrail Vallnord 2017, tant en forma de
subvenció, aportacions econòmiques, com en suport
logístic? Quins han estat els imports de les
subvencions i les aportacions econòmiques atorgades?
Quin ha estat el criteri emprat per determinar
aquestes subvencions i aportacions econòmiques?
Quins serveis s’han prestat en matèria de protecció
civil i els cossos de policia i bombers? Quins costos
han suposat el suport en matèria de protecció civil i
els cossos de policia i bombers?
Quins imports han suposat els rescats en muntanya? Quins
d’aquests imports es veuran recuperats mitjançant les
assegurances privades? Quin ha estat el desplegament logístic
d’Andorra Telecom per donar cobertura a l’esdeveniment?
Quin ha estat el cost del desplegament logístic d’Andorra
Telecom per donar cobertura a l’esdeveniment?
A Casa de la Vall, 11 de juliol del 2017
Ferran Costa Marimon
Conseller General
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5.3 Altres
Per acord de la Sindicatura de data 12 de juliol del
2017, vista l’acta de licitació i l’informe d’avaluació
de les ofertes de data 22 de juny del 2017, amb
motiu del concurs públic per a la contractació del
servei d’una productora audiovisual per la XVI
Sessió de tardor de l’OSCE-PA, que se celebrarà a
Andorra, del 3 al 5 d’octubre del 2017, es fa pública
l’adjudicació definitiva següent:
Aplicació pressupostària núm.: 22660 Reunions,
conferències i cursets del PROJ. 0005, Conferència
OSCE
Forma d’adjudicació: concurs públic
Modalitat de contractació: ordinària
Identitat de l’adjudicatari: RETINA
Preu cert del contracte: 11.233,75 euros, amb IGI
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 12 de juliol del 2017
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

6- ORGANISMES ADSCRITS AL
CONSELL GENERAL
6.3 Agència Andorrana de Protecció
de Dades
Edicte
La Sindicatura, d’acord amb l’article 84 del Reglament
del Consell General, ha examinat la candidatura
presentada pels M. I. Srs. Ladislau Baró Solà,
president del Grup Parlamentari Demòcrata, Josep
Pintat Forné, president del Grup Parlamentari Liberal
i Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari
Mixt, per nomenar els membres de l’Agència
Andorrana de Protecció de Dades i, atès que no ha
estat formulada cap objecció dins del termini
reglamentari, proclama els candidats següents:
- Sr. Joan Crespo Piedra – cap de l’Agència
Andorrana de Protecció de Dades
- Sra. Anna Cadena Turiella – inspectora de
l’Agència Andorrana de Protecció de Dades
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 12 de juliol del 2017
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

