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4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.3 Preguntes urgents
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 13 de juny
del 2108, ha examinat la pregunta amb resposta oral
del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa
Marimon, conseller general del Grup Parlamentari
Liberal, per escrit de data 13 de juny del 2018,
relativa a les declaracions de la Directora de
Cultura referents al Roc de les Bruixes i d’acord
amb els articles 129 i 131 del Reglament del Consell
General ha acordat admetre-la a tràmit, atorgar-li la
declaració d’urgència i ordenar la seva publicació,
(Reg. Núm. 890).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 13 de juny del 2018
Mònica Bonell Tuset
Subsíndica General

A la Sindicatura
El sotasignat, M. I Ferran Costa Marimon, conseller
general del Grup Parlamentari Liberal, d’acord amb
el que disposa el capítol IV del reglament del Consell
General, formulo la següent pregunta, perquè sigui
resposta pel Govern, de forma oral, davant el Ple del
Consell General. De conformitat amb l’article 131
del mateix Reglament, sol·licito que aquesta
pregunta obtingui la declaració d’urgència.
Pregunta que es formula al Govern relativa a les
declaracions de la Directora de Cultura referents
al Roc de les Bruixes.
Es demana a Govern:
Com pretén Govern evitar la difusió per Internet de
la geolocalització del Roc de les Bruixes?
13 de juny de 2018
Ferran Costa
Conseller General
Grup Parlamentari Liberal

comunitari en el marc d’un hipotètic acord
d’associació on Govern diu "Tant Andorra com
UE volen que aquest procés de represa del cabal
UE sigui àgil i ràpid" i d’acord amb els articles 129 i
131 del Reglament del Consell General ha acordat
admetre-la a tràmit, atorgar-li la declaració
d’urgència i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm.
891).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 13 de juny del 2018
Mònica Bonell Tuset
Subsíndica General

A la Sindicatura
El sotasignat, Carles Naudi d’Areny-Plandolit
Balsells, conseller general, d’acord amb el que
disposa el capítol quart del títol IV del Reglament
del Consell General, formulo la següent pregunta,
perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral com
preveu l’article 131 de l’esmentat Reglament, davant
el Ple del Consell General.
En relació a la resposta feta pel Govern a les
preguntes que li hem formulat sobre la incorporació
del cabal comunitari, i recentment publicades al
Butlletí del Consell, en el marc d’un hipotètic acord
d’associació, Govern diu: “Tant Andorra com la UE
volen que aquest procés de represa del cabal UE
sigui àgil i ràpid.”
Així mateix Govern també diu:
“Pel que fa als terminis de transposició del cabal, cal
prèviament tenir presents diferents elements:
- un dels principis negociadors de la UE és el de
garantir el manteniment de la homogeneïtat del
Mercat Interior.
- la UE desitja que, en el moment de l’entrada en
vigor de l’Acord d’associació, s’hagi reprès el màxim
de legislació possible.
- el Govern d’Andorra desitja que l’Acord
d’associació sigui de fàcil i de màxima aplicabilitat a
la seva entrada en vigor.”
Algunes de les preguntes que ens sorgeixen arrel
d’aquestes respostes, entre d’altres són:
Quins terminis contemplen a dia d’avui?

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 13 de juny
del 2108, ha examinat la pregunta amb resposta oral
del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Naudi
d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del
Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 7 de juny
del 2018, relativa a la incorporació del cabal

De quin nombre de directives, reglaments i
directives està Govern parlant quan diu “el màxim
de legislació possible”?
Quin és el grau d’homogeneïtat que cal garantir?
A Casa de la Vall el 7 de juny del 2018.
Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells
Conseller General
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La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 13 de juny
del 2108, ha examinat la pregunta amb resposta oral
del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Naudi
d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del
Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 7 de juny
del 2018, relativa a l’impacte de la incorporació del
cabal comunitari en el marc d’un hipotètic acord
d’associació sobre els serveis, les mercaderies, els
capitals i les persones i d’acord amb els articles 129
i 131 del Reglament del Consell General ha acordat
admetre-la a tràmit, atorgar-li la declaració
d’urgència i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm.
892).

5.3 Altres

Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 13 de juny del 2018
Mònica Bonell Tuset
Subsíndica General

A la Sindicatura
El sotasignat, Carles Naudi d’Areny-Plandolit
Balsells, conseller general, d’acord amb el que
disposa el capítol quart del títol IV del Reglament
del Consell General, formulo la següent pregunta,
perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral com
preveu l’article 131 de l’esmentat Reglament, davant
el Ple del Consell General.
En relació a la resposta del Govern a les preguntes
que li hem formulat sobre la incorporació del cabal
comunitari, i recentment publicades al Butlletí del
Consell, en el marc d’un hipotètic acord d’associació:
pot Govern explicar l’impacte del cabal comunitari
de la UE sobre serveis, mercaderies, capitals i
persones?
A Casa de la Vall el 7 de juny del 2018.
Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells
Conseller General
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Edicte
Per acord de la Sindicatura de data 13 de juny 2018,
vista l’acta de licitació i l’informe d’avaluació de les
ofertes de data 5 de juny del 2018, amb motiu del
concurs públic nacional per a l’adjudicació de la
Secretaria tècnica de la XXXI Sessió de
l’Assemblea Regional Europa (ARE) de
l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia
(APF), que tindrà lloc a Andorra la Vella dels dies
21 al 24 d’octubre del 2018, es fa pública
l’adjudicació definitiva següent:
Aplicació pressupostària núm.: 22660 Reunions,
conferències i cursets del PROJ. 0012, Conferència
APF
Forma d’adjudicació: concurs públic
Modalitat de contractació: ordinària
Identitat de l’adjudicatari: IDÒNIA, SLU
Preu cert del contracte: 25.424,85 euros.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 13 de juny del 2018
Mònica Bonell Tuset
Subsíndica General
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