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3‐ PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.2
Proposicions
qualificada

de

llei

4‐ IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ
POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes

Edicte

Edicte

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 11 de juny
del 2020, exercint les atribucions que li confereix
l’article 80 del Reglament del Consell General, ha
acordat a demanda de la M. I. Sra. Mònica Bonell
Tuset, presidenta suplent del Grup Parlamentari
Demòcrata, prorrogar el termini per a la
presentació d’esmenes a la Proposició de llei
qualificada de modificació de la Llei 30/2018,
del 6 de desembre, qualificada de seguretat
pública. El nou termini finalitza el dia 3 de juliol
del 2020, a les 13.30h.

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 11 de juny
del 2020, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades pels M. I. Srs. Pere
López Agràs, Judith Salazar Álvarez, Jordi Font
Mariné, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny
Carmona, Carles Sánchez Rodríguez i Susanna
Vela Palomares, consellers generals del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data
10 de juny del 2020, relatives als serveis i
treballs contractats al Sr. Antoni García
Fernández per part del Govern 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. 385).

Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 11 de juny del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Edicte
La síndica general, vist l’acord de la Junta de
Presidents de Grup Parlamentari del dia 2 de
desembre del 2019, determinant la comissió
competent per trametre la Proposició de llei
qualificada de modificació de la Llei 9/2005,
del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal,
Disposa
D’acord amb el que preveu l’article 45 del
Reglament del Consell General, trametre
l’esmentada Proposició 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, 11 de juny del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 11 de juny del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
Els sotasignats, Pere López Agràs, Judith Salazar
Álvarez, Jordi Font Mariné, Quim Miró Castillo,
Roger Padreny Carmona, Carles Sánchez
Rodríguez i Susanna Vela Palomares, conselleres i
consellers generals del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposen els
articles 130 i següents del Reglament del Consell
General, formulem les preguntes següents perquè,
en el millor termini, el Govern presenti, per escrit,
la resposta corresponent.
Preguntes que es formulen amb relació al
serveis i treballs contractats al Sr. Antoni
García Fernández per part del Govern
Vista la informació apareguda als mitjans de
comunicació relativa a la contractació de personal
de relació especial i denunciada per diferents
sindicats.
Es formulen les preguntes següents:
‐ Quina ha estat la forma d’adjudicació dels serveis
i treballs de l’adjudicatari?
‐ Quina és la modalitat contractual que s’ha
utilitzat per contractar aquests serveis? Quina és
la identitat de l’adjudicatari?
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‐ Quines són les tasques i treballs que li han estat
encomanats, el seu termini i quin és l’òrgan
contractat?
‐ En quins termes es produeix la prestació de
serveis i quina és la freqüència amb la que es troba
present en els edificis administratius del Govern?
‐ Quines són les tasques i treballs que li han estat
encomanats i si transmet instruccions des del
ministre cap al personal del ministeri?
‐ Quin és el cost i quina és la partida
pressupostària on s’imputen aquests serveis i
treballs?
Andorra la Vella, 10 de juny del 2020
Pere López Agràs
Judith Salazar Álvarez
Jordi Font Mariné
Quim Miró Castillo
Roger Padreny Carmona
Carles Sánchez Rodríguez
Susanna Vela Palomares
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