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Judith Salazar Àlvarez
Presidenta Suplent
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

6. En la planificació de la campanya turística nacional
com s’encabeix la campanya realitzada per altres
administracions públiques, com els comuns?

Edicte

7. Quines són les accions programades amb Alemanya
i el Benelux?

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 15 de juliol
del 2020, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades per la M. I. Sra.
Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10
de juliol del 2020, relatives a la planificació de la
campanya turística del Govern i Andorra Turisme
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. 520).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 15 de juliol del 2020

8. Es cercarà alguna iniciativa privada que es pugui
encarregar d’organitzar esdeveniments culturals i
esportius? En cas afirmatiu, quines són?
9. Existeix un pla estratègic pel turisme i el sector
turístic d’Andorra ? Quins àmbits i punts d’actuació
comprèn?
10. En quin estat es troba l’execució del Pla estratègic
del Turisme de compres d’Andorra (PETC) del 2016?
Hi hagut canvis o redefinicions fruit de la crisi del
SARS-CoV-2?
11. De quina manera, quan i a on s’utilitza en la
campanya de promoció el terme "Covid-ready"?
Andorra la Vella, 10 de juliol del 2020

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Molt il·lustre Senyora,
La sotasignada, Susanna Vela Palomares, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposen els articles 130 i següents
del Reglament del Consell General, formulo les
preguntes següents perquè, en el millor termini, el
Govern presenti, per escrit, les respostes
corresponents.
Preguntes que es formulen relatives a la
planificació de la campanya turística del Govern i
Andorra Turisme
Atenent les respostes de la M. I. Sra. Verònica Canals,
ministra de Turisme, el passat 2 de juliol en la sessió
de control al Govern, es formulen les preguntes
següents:
1. Comptem ja amb unes primeres xifres de visitats ?
Unes primeres estimacions ?
2. Quines són les eines que tenim per valorar el
resultat de la campanya de promoció turística
d’aquest estiu?
3. Quines accions dissenyades són fruit de la
participació del ministeri de Cultura i dels agents
culturals privats?
4. En quins mitjans de comunicació, premsa i
audiovisuals, es fa la promoció turística? Quin és el
seu cost classificat per mitjà?
5. Amb quins tours-operadors nacionals
internacionals es treballa i quin és el calendari?

i

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 les preguntes
formulades 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 publicades en el
Butlletí del Consell General número 43/2020, de l’11
de juny.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 10 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Ministeri de Presidència, Economia i
Empresa
Resposta a la pregunta escrita al
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Govern sobre els serveis i treballs
contractats al Sr. Antoni Garcia
Fernández per part del Govern
(Reg. núm. 385/20)
Pregunta amb resposta escrita sol·licitada pel
M.I. Sr. Pere López Agràs, M.I. Sra. Judith
Salazar Álvarez, M.I. Sr. Jordi Font Mariné.
M.I. Sr. Quim Miró Castillo, M.I. Sr. Roger
Padreny Carmona, M.I. Sr. Carles Sánchez
Rodríguez i M.I. Sra. Susanna Vela
Palomares, consellers i conselleres generals
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
Vista la informació apareguda als mitjans de
comunicació relativa a la contractació de personal de
relació especial i denunciada per diferents sindicats.
Es formules les preguntes següents:
1. Quina ha estat la forma d’adjudicació dels
serveis i treballs de l’adjudicatari?
La forma d’adjudicació dels serveis ha estat
contractació directa de caràcter sensible, modalitat
que preveu la Llei de Contractació pública segons
l’article 54.3.
Els treballs de l’adjudicatari és la prestació de serveis
per a l’assessorament en matèria d’inversió estrangera.

4. En quins termes es produeix la prestació de
serveis i quina és la freqüència amb la que es troba
present en els edifici administratius del Govern?
El Sr. Antoni Garcia, no disposa de cap espai físic de
treball a les dependències del Ministeri de
Presidència, Economia i Empresa. La seva presència
al Ministeri és per reunions programades amb el
Ministre.
5. Quines són les tasques i treballs que li han estat
encomanats i si transmet instruccions des del
ministre cap al personal del ministeri?
El contracte està basat en la representació, captació
d’inversió i d’inversors perquè puguin venir al país a
partir de la cartera de clients que té aquesta empresa
i els nous clients que puguin incorporar a la seva
cartera de clients
El Sr. Garcia no exerceix cap tipus de comandament
o funció en relació amb el personal dels corresponents
departaments ja que no forma part de l’estructura
organitzativa del Ministeri.
6. Quin és el cost i quina és la partida
pressupostària on s’imputen aquest serveis i
treballs?
L’import pels serveis prestats ascendeix a vint-i-un mil
dos-cents cinquanta euros (21.250,00€), IGI inclòs i
la partida pressupostària és 180 – 180 – PROJ0004 –
22760.
Andorra la Vella, 9 de juliol del 2020

2. Quina és la modalitat contractual que s’ha
utilitzat per contactar aquest serveis? Quina és la
identitat de l’adjudicatari?
La modalitat de contractació ha estat ordinària.

Jordi Gallardo Fernàndez
Ministre de Presidència, Economia i Empresa

La identitat de l’adjudicatari és A2 Security.

5.2 Convocatòries

3. Quines són les tasques i treballs que li han estat
encomanats, el seu termini i quin es l’òrgan
contractat?
Les tasques i treballs assignats a A2 Security, són les
següents:
- Intermediació amb empreses o inversors amb
l’objectiu de materialitzar inversió al país.
- Coordinació i organització de les reunions amb les
empreses o inversors que A2 Security, disposa en la
seva cartera de contactes, així com nous clients que
vagi incorporant.
- Suport i assistència al ministre de Presidència,
Economia i Empresa a les reunions en matèria
d’inversió estrangera coordinades per A2 Security.
La durada del contracte pren efecte el dia 5 de juny
del 2020 i finalitza el 31 de desembre del 2020.

5- ALTRA INFORMACIÓ

Avís
El proper dia 16 de juliol del 2020, dijous, a les 13.30h,
se celebrarà a la sala de reunions públiques de la
planta -3 del nou edifici del Consell General, una
sessió informativa pública de la M. I. Sra. Sílvia Riva
González, ministra de Cultura i Esports, davant de la
Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura,
Joventut i Esports, amb l’ordre del dia següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença de la M. I. Sra. Sílvia
Riva González, ministra de Cultura i Esports, per a
lliurar l’informe de l’Estatut de l’Artista.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 14 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

