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Molt il-lustre Senyora,

Per la present us faig avinent la sorpresa del nostre grup parlamentari en conébcer

ahir, a través de la publicado de 1'Edicte del 23-01-2023 del Butlletí Oficial del

Principat d'Andorra extraordinari, que 1'adjudicació del projecte de 1'heliport

nacional estava acordada peí Govern des del passat 16 de novembre del 2022.

El nostre grup parlamentari ha estat treballant, com be sap, en intentar entendre

el per qué de, al nostre entendre, la poca transparencia en aquest projecte. Es per

abcó que, durant els darrers mesos hem fet les següents accions:

S'han formulat preguntes escrites amb data del 9 de novembre, respostes que van

ser publicades en el butlletí número 160-2022 de data 23 de desembre, on el

ministre eludia a contestar alguna de les qüestions o la tramesa de determinades

informacions sota el pretext de que aquestos o be es trobaven al plec de bases del

concurs o be en el fet de que varen ser objecte d'exposició pública.

S'ha formulat una pregunta oral sobre la concessió del projecte de 1'heliport

nacional durant la sessió ordinaria del Consell General del 12 de gener del 2023.

S'ha presentat una moció instant al Govern a aturar temporalment, fins a la

propera legislatura, tota actuado en relació al projecte de 1'heliport nacional, la

qual es va posar a examen i votado a la sessió del passat 19 de gener del 2023 i

que, després d'un extens debat, va ser desestimada.



No entenem per qué el Govern no ha fet pública la informació en el moment que

es va adjudicar el projecte, traslladant-la al Consell General i a la ciutadania, i ha

permés que es generessin preguntes i debats sobre una qüestió que, com hem vist

recentment, estava tancada des de feia dos mesos. Al nostre entendre, aquesta

actuado per part del Govern es una manca de respecte cap a la institució del

Consell General i cap al treball del nostre grup parlamentari.

Per aquest motiu demano, si us plau, saber si vasté com a Sindica General era

coneixedora que 1'adjudicació del projecte de 1'heliport nacional estava assignada

des del passat 16 de novembre del 2022 i si, en cas de no ser així, es preveu

sol-licitar les justificacions pertinents al Govern d'Andorra i donar 1'oportunitat

ais grups parlamentaris de demanar, en seu parlamentaria, les explicacions i

responsabilitats escaients per part de 1'executiu arran de la seva manca de

transparencia i la seva falta de respecte cap a la nostra institució i la nostra feina

feta.

Rebi la meva mes sincera salutació,

Pere López Agrás

Conseller general i Presiden!
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