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Organismes

Joan Carles Rodríguez Miña-
na ha estat designat com a 
membre del Consell General 
de la Unió Internacional del 
Notariat (UILN), segons ha 
informat la Cambra de Nota-
ris el Principat d’Andorra. Es 
tracta de la primera vegada 
que un notari andorrà és esco-
llit per formar part del Consell 
General de la UILN, organis-
me que reuneix, regula i coor-
dina els notariats de tipus llatí 
de tot el món, i que inclou gai-
rebé tots els Estats d’Europa o 
d’Amèrica, però també molts 
d’africans (magribins i també 
els francòfons) i, fins i tot, ge-
gants asiàtics, com la Xina, el 
Japó, Corea i Indonèsia, entre 
d’altres.

El nomenament de Ro-
dríguez Miñana, que serà 
membre del Consell General 
de la UILN per als períodes 
2017-2019 i 2020-2022, va 
ser acordat en l’assemblea de 
notariats membres, que va te-
nir lloc el novembre passat a 
Cancún (Mèxic), i comunicat 
a l’interessat en una carta del 
president de la Unió Interna-
cional del Notariat, José Mar-
queño de Llano, el 15 de gener 
passat. En la missiva, Mar-
queño de Llano aprofita ja per 
convidar Rodríguez Miñana 
a la propera reunió del Con-
sell General de la UILN, que 
tindrà lloc a Abijan (Costa de 
Marfil) els propers dies 11 i 
12 de maig. 

El Consell General és l’òr-
gan consultiu de la UILN i 
emet dictàmens i recomana-
cions sobre qualsevol tema 
d’interès per a l’organisme.

El Consell de la 
UILN comptarà 
amb un notari 
andorrà

Redacció
andOrra la vella

Socialdemocràcia i Progrés con-
sidera que amb l’adjudicació di-
recta d’uns treballs informàtics 
a l’empresa SPAI per un import 
de 110.646,59 euros, edicte de 
la qual recollia dimecres passat 
el Butlletí Oficial del Principat 
d’Andorra, es pot estar vulne-
rant la Llei del pressupost, la de 
contractació pública, el Codi de 
l’administració i que, fins i tot, 
es pot estar incorrent en alguns 
delictes tipificats al Codi penal.

Així ho van explicar ahir el 
conseller general de la forma-
ció, Víctor Naudi, i l’integrant 
de la comissió política nacional 
de SDP David Pérez, que van 
considerar els fets “molt greus” 
tenint en compte tant “l’adju-
dicació en si”, feta de forma di-
recta i sense el concurs corres-
ponent, com per “qui adjudica a 
qui”. I és que el cap de Govern, 
que és qui signa l’adjudicació 
que recull el BOPA, pot tenir  
vincles familiars directes amb 
els responsables de la societat.

En aquest sentit, Naudi, que 
va lamentar que “si el Govern 
que ha de fer complir les lleis 
és el primer que se les salta i no 
les compleix no anem bé, ja que 
així difícilment es podrà exigir 
als ciutadans que les complei-
xin”, va recordar que el Codi 
penal és molt clar en qüestions 
de parentiu i va assegurar que 
amb aquesta adjudicació es pot 
haver incorregut en els delictes 
de  prevaricació, tràfic d’influ-
ències i malbaratament de ca-
bals públics.

Per això, i perquè com “a 
conseller general” si es té co-

neixement de la comissió d’un 
possible delicte “es té l’obligació 
de denunciar-ho”, el parlamen-
tari d’SDP, que va recordar que 
el cap de l’executiu ja va “incom-
plir la Llei del Govern quan va 
mantenir una vintena de dies 
en el càrrec” el ministre Alco-
bé, va denunciar públicament 
aquesta situació i va “emplaçar 
la fiscalia a obrir una investiga-
ció sobre aquests fets”.

En aquest sentit, el conseller 
general de Socialdemocràcia 
i Progrés, que no denunciarà 
el cas a la fiscalia, ja que “no 
correspon als partits presen-
tar una demanda”perquè hi ha 
“un organisme a qui correspon 
aquesta feina”, va assegurar 
“no entendre” com una setma-
na després ja de la publicació 
de l’adjudicació al BOPA “el fis-
cal general no s’ha implicat en 

aquesta qüestió”. I va afegir 
que, només a partir de la infor-
mació del BOPA i la publicada 
en els mitjans de comunicació, 
“hi ha indicis prou eloqüents i 
clars perquè la fiscalia iniciï una 
investigació”.

pRoblema juRídic
D’altra banda, Naudi es va pro-
nunciar novament amb relació 
a la convocatòria de vaga inde-
finida anunciada pels sindicats 
de l’administració, i va alertar 
del “problema jurídic” que su-
posa el fet que el dret de vaga 
no estigui regulat. “Una nova 
patata calenta” per a l’execu-
tiu, va assegurar, especialment 
pel que fa a l’establiment d’uns 
serveis mínims i al fet que es 
pugui descomptar del sou dels 
treballadors públics el dia o dies 
que facin vaga.

SDP troba indicis de delicte en 
l’adjudicació de treballs informàtics
El c nseller eneral ct r audi empla a la fiscalia a rir una in esti aci  s re els ets

Partits

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, en una compareixença anterior.

jOnathan gil
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Consell 
d’europa

el conseller general 
de Socialdemocràcia i 
Progrés va admetre que 
encara no hi ha una 
solució pel que fa a la 
composició de la delegació 
del Consell general al 
Consell d’europa per 
complir amb el reglament 
de l’organisme europeu. 
en aquest sentit, el 
parlamentari va recordar 
que hi ha un acord del grup 
mixt i que “víctor naudi tot 
sol no el pot canviar, si és 
que s’ha de canviar”.

Marian Sanchiz



