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“En relació a les recents proves realitzades a la
rotonda d’Anyòs, consistents en l’ampliació d’un
segon carril a la rotonda així com en tota la carretera
fins als 2 valires es demana a Govern que faci una
valoració dels resultats d’aquests primers dies.”

6- ORGANISMES ADSCRITS AL
CONSELL GENERAL

A Casa de la Vall el 19 de juny del 2019.

Edicte

Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells
Conseller general

5- ALTRA INFORMACIÓ
5.3 Altres
Edicte
La Sindicatura, en la seva reunió del dia 19 de juny
del 2019, exercint les competències que li atribueix
el Reglament del Consell General, ha acordat
establir el nou horari de la Secretaria del Consell
General per a l’any 2019.
L’horari de la Secretaria del Consell General, serà de
dilluns a dijous, de les 8.30h a les 13.30h i de les
14.30h a les 17.30h, i els divendres de les 8.00h a les
15.00h.
Durant els mesos de febrer i agost, i del 16 al 31 de
juliol, que corresponen a les dates fora dels períodes
de sessions, serà de les 8.00h a les 15.00h,
ininterrompudament.
Es manté el calendari de dies festius publicat per
edicte de 12 de desembre del 2018.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 19 de juny del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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6.2 Tribunal de Comptes
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 19 de juny
del 2019, ha examinat el document que li ha tramès
el Tribunal de Comptes, registrat en data 18 de juny
del 2019, sota el títol Memòria i Informes
corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme
pel Tribunal de Comptes durant l’any 2018 i,
exercint les competències que li atribueix el
Reglament del Consell General, ha acordat:
1. D’acord amb l’article 18.1.d), admetre a tràmit
aquest escrit i ordenar la seva publicació.
2. Publicar, en forma d’annex al present Butlletí del
Consell General, la Memòria i els informes a la
pàgina web del Consell General.
3. Trametre la memòria i els esmentats Informes a la
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost de
conformitat amb l’acord de la Junta de Presidents de
Grup Parlamentari del dia 22 de maig del 2019.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 19 de juny del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

