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La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 9 de juny del
2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar
Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de juny del
2020, relativa als recursos destinats al Departament
de Treball per fer front al volum extraordinari de
feina que ha de gestionar aquest departament com
a conseqüència de la crisi provocada per la
pandèmia del virus SARS-CoV-2, 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. 384).

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 9 de juny del
2020, ha examinat les preguntes amb resposta escrita
del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Sánchez
Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de juny del
2020, relativa a l'anunci del trasllat dels ajuts a
l'estudi del Ministeri d'Educació al d'Afers Socials,
Habitatge i Joventut i d’acord amb els articles 18 i
130 del Reglament del Consell General ha acordat
admetre-les a tràmit i ordenar la seva publicació,
(Reg. Núm. 379).

Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.

Casa de la Vall, 9 de juny del 2020

Casa de la Vall, 9 de juny del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, presidenta
suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del
Reglament del Consell General, formulo la pregunta
següent perquè es respongui pel Govern, de forma
oral, davant el ple del Consell General.
Pregunta que es formula en relació als recursos
destinats al Departament de Treball per fer front al
volum extraordinari de feina que ha de gestionar
aquest departament com a conseqüència de la crisi
provocada per la pandèmia del virus SARS-CoV-2
VIST el volum de feina extraordinària que ha de
gestionar el Departament de Treball, fruit de la
pandèmia provocada pel virus del SARS-CoV-2, es
demana:
Quins recursos humans i materials ha destinat el
Govern al Departament de Treball per tal de
gestionar la feina sobrevinguda de la gestió de les
noves prestacions previstes per a contrarestar els
efectes econòmics de la pandèmia del SARS-CoV-2?
Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en
el sí del Consell General.
Consell General, 9 de maig del 2020
Judith Salazar Álvarez
Presidenta suplent
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
El sotasignat, Carles Sánchez Rodríguez, conseller
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del
Reglament del Consell General, formulo la pregunta
següent perquè es respongui pel Govern, de forma
escrita, davant del ple del Consell General.
Pregunta que es formula en relació a l’anunci del
trasllat dels ajuts a l’estudi del Ministeri d’Educació
al d’Afers socials, Habitatge i Joventut
Vist l’anunci fet per la Ministra d’Educació, Sra. Ester
Vilarrubla, en la roda de premsa del Govern del
divendres 5 de juny de 2020, en què la gestió dels ajuts
a l’estudi es traslladarà al Ministeri d’Afers socials,
Habitatge i Joventut.
Es demana:
- Quin és el motiu exacte i concret que fonamenta el
trasllat de la gestió dels ajuts a l’estudi del Ministeri
d’Educació al Ministeri d’Afers socials, Habitatge i
Joventut?
Consell General, 9 de juny del 2020
Carles Sánchez Rodríguez
Conseller General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

