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4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 9 de
desembre del 2020, 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 7 de desembre del 2020, relatives als terrenys de
Casa Rossell a Ordino 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. 1013).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 9 de desembre del 2020
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 el Govern presenti, per escrit, les
respostes corresponents.
Preguntes que es formulen al Govern en relació als
terrenys de casa Rossell a Ordino
El passat 21 d’octubre coneixíem que el Govern hauria
comunicat als ramaders que tenien llogades tres
parcel·les de casa Rossell -a la Cortinada i a Ordino-, per
a aprofitaments agrícoles, que els rescindia els contractes
per poder disposar dels espais, es formulen les preguntes
següents:
1. Quin és el nombre de parcel·les conformen la
propietat de Govern i que va obtenir via herència de la
casa Rossell d’Ordino?
2. Quin és el nombre de parcel·les que estan llogades i
quin és el termini de durada dels contractes?
3. Govern està treballant sobre alguna idea o pla sobre
un nou ús per algunes d’aquestes parcel·les i terrenys?
4. S’està valorant destinar aquestes terrenys per construir
i ubicar habitatges d’ús social, un centre assistencial per a
gent gran o laboratoris farmacèutics o similars?
5. Si la contesta és afirmativa, quin és el calendari o les
previsions amb les que Govern treballa?
Consell General, 7 de desembre del 2020
Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

5- ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 21 de desembre del 2020, dilluns, a les
12.00h, se celebrarà a la nova sala de sessions del
Consell General, la Sessió Tradicional de Sant
Tomàs, amb l’ordre del dia següent:
1- Informe de la delegació del Consell General a
l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF)
corresponent a l’any 2019.
2- Informe de la delegació del Consell General a
l’Assemblea Parlamentària de l'Organització per a la
Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE-PA)
corresponent a l’any 2019.
3- Informe de la delegació del Consell General a
l’Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa
corresponent a l’any 2020.
4- Informe de la delegació del Consell General a la
Unió Interparlamentària corresponent a l’any 2020.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 9 de desembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Avís
El proper dia 18 de desembre del 2020, divendres, a
les 12.00h, se celebrarà a la sala de reunions públiques
de la planta -3 del nou edifici del Consell General, una
sessió informativa pública de la M. I. Sra. Sílvia Riva
González, ministra de Cultura i Esports, davant de la
Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura,
Joventut i Esports, amb l’ordre del dia següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença de la M. I. Sra. Sílvia
Riva González, ministra de Cultura i Esports,
acompanyada del Sr. Marc Pons Martell, secretari
d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, per
exposar els resultats de la diagnosi resultant del Llibre
Blanc de la cultura que ha de permetre avançar en la
proposta d’acord relatiu a l’Estatut de l’artista.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 9 de desembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

