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Disposició final
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra.”
En els termes precedents es formula l’informe de la Comissió Legislativa d'Educació,
Recerca, Cultura, Joventut i Esports que, d’acord amb l’article 100.1 del Reglament del
Consell General, es tramet a la M.I. Sra. Síndica General, als efectes escaients.
M. I. Sra. Alexandra Codina Tort
Vicepresidenta de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports
M. I. Sr. Ferran Costa Marimon
President de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports

3. PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.2 Proposicions de llei qualificada
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 12 de gener del 2022, exercint les atribucions que
li confereix l’article 80 del Reglament del Consell General, ha acordat a demanda dels
M. I. Srs. Mònica Bonell Tuset, presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata i Joan
Carles Camp Areny, president suplent del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana
+ Independents, prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei
qualificada de protecció civil. El nou termini finalitza el dia 2 de març del 2022, a les
13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 12 de gener del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

4. IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 12 de gener del 2022, ha examinat la pregunta amb
resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud,
consellera general no adscrita, per escrit de data 10 de gener del 2022 relativa als
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contractes d’Inlingua, i d’acord amb els articles 18 i 130 del Reglament del Consell
General ha acordat admetre-la a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm. 0024).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 12 de gener del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A la M. I. Sindicatura,
La sotasignada M. I. Carine Montaner Raynaud, consellera general no adscrita, 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 escrita:
Pregunta que es formula al Govern relativa als contractes d’Inlingua
Es pregunta:
Precisar totes les adjudicacions i tots els contractes, els imports dels mateixos relatius a la
contractació de l’empresa Inlingua a nivell de tots els departament de l’Administració, les
entitats parapúbliques o de dret públic i les societats parapúbliques participades per
l’Administració general amb incidència sobre les finances públiques des del 2015, és a dir,
pels anys 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021. Es demana precisar els imports ja
pagats a l’empresa Inlingua desglossats per any des del 2015 i per departament de
l’Administració, entitat parapública o de dret públic i societat parapública participada per
l’Administració general.
El 10 de gener de 2022
Carine Montaner Raynaud
Consellera General

4.4.2 Respostes escrites
Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de l’article 90 del Reglament del Consell
General,
Disposa
Publicar la resposta del Govern a la pregunta formulada pels M. I. Srs. Roger Padreny
Carmona i Carles Sánchez Rodríguez, consellers generals del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 24 de desembre del 2021, relativa a la gestió de
residus, i publicada en el Butlletí del Consell General número 155/2021, del 27 de
desembre.

