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3. PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.1 Projectes de llei qualificada
Edicte
La subsíndica general, vist l’acord de la Junta de Presidents de Grup Parlamentari del dia
25 de març del 2022, determinant la comissió competent per a conèixer del Projecte de llei
qualificada de modificació de la Llei qualificada d'immigració,
Disposa
D’acord amb el que preveu l’article 45 del Reglament del Consell General, trametre
l’esmentat Projecte de llei, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a
la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 25 de març del 2022
Meritxell Palmitjavila Naudí
Subsíndica General

4. IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.2 Respostes escrites
Edicte
La subsíndica 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
per
la
M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general no adscrita, per escrit de data 10
de gener del 2022, relativa als contractes d’Inlingua, i publicada en el Butlletí del Consell
General número 7/2022, del 12 de gener.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 25 de març del 2022
Meritxell Palmitjavila Naudí
Subsíndica General
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Molt Il·lustre Senyora,
D’acord amb el que estableix l’article 130 del Reglament del Consell General i en resposta
a la pregunta registrada amb el núm. 24, formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner
Raynaud, consellera general no adscrita, relativa a les adjudicacions i contractes amb
l’empresa Inlingua, SL, des de l’any 2015 fins al 2021, he de comunicar-vos que atesa la
coincidència de les dades sol·licitades a la demanda d’informació formulada per la M. I. Sra.
Carine Montaner Raynaud, registrada amb el núm. 23 i que ja va estar resposta el passat
22 de febrer, us comuniquem que no disposem de cap altra informació que la que ja ha
estat lliurada.
Andorra la Vella, 24 de març del 2022
M. I. Sr. Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

4.8 Propostes d'acord, propostes de resolució i mocions
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 25 de març del 2022, exercint les atribucions que li
confereix l'article 80 del Reglament del Consell General, ha acordat a demanda de la
M. I. Sra. Alexandra Codina Tort, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata,
prorrogar el termini per a la presentació d'esmenes a la Proposta d'acord sobre la
informació, els mitjans de comunicació i la publicitat institucional. El nou termini
finalitza el dia 19 d’abril del 2022, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 25 de març del 2022
Meritxell Palmitjavila Naudí
Subsíndica General
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