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Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 15 de juny del 2022, ha examinat les preguntes amb
resposta escrita del Govern, presentades pel M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo, conseller
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de juny del 2022,
relatives a les societats participades i/o filials d'Andorra Telecom, 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. 492).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 15 de juny del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
El sotasignat, Joaquim Miró Castillo, Conseller General del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposen els articles 130 i següents del Reglament
del Consell General, formula les preguntes següents perquè, en el millor termini, el Govern
presenti, per escrit, les respostes corresponents.
Preguntes que es formulen amb relació a les societats participades i/o filials
d’Andorra Telecom
Vistes les darreres noticies aparegudes als mitjans de comunicació.
Es formulen les preguntes següents:
1. Quines son les societats o filials participades per Andorra Telecom nacionals o a
l’estranger?
2. Quines son les seves activitats?
3. Quins son els contractes amb entitats publiques nacionals o estrangeres obtinguts per
aquestes societats filials i per quins imports?
4. Quins son els contractes amb entitats privades nacionals o estrangeres obtinguts per
aquestes societats filials i per quins imports?
5. Quants empleats fixes te cadascuna d’aquetes societats o filials?
6. Quants empleats d’Andorra Telecom presten els seus serveis a temps total o parcial per
aquestes societats o filials?
Andorra la Vella, 14 de juny del 2022
Joaquim Miró Castillo
Conseller General Grup Parlamentari Socialdemòcrata

