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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.1 Projectes de llei
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 a conèixer del

Projecte de llei de recuperació i de resolució
d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió,
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 Finances i
Pressupost.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 31 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN

Reglament del Consell General, formulo les preguntes
següents perquè es respongui pel Govern de forma
escrita.
Preguntes que es formulen relatives a l’ajut
extraordinari per accedir o mantenir l’habitatge de
lloguer.
Vist que l’ajut extraordinari per accedir o mantenir
l’accés a l’habitatge regulat a l’article 1 del Decret del
17-4-2020 de modificació temporal i excepcional del
Decret del 3-7-2019 d’aprovació del Reglament de les
prestacions econòmiques dels serveis socials i
sociosanitaris durant la situació d’emergència
sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2 ha finalitzat
per la seva qualitat de temporal lligada al final de
l’emergència sanitària.
Vist que la situació de dificultat econòmica de moltes
famílies lligada a la disminució d’ingressos lluny de
considerar-se superada pot suposar-se prevalent en
base a l’augment progressiu de les demandes d’altres
tipus d’ajuts dels que s’ha informat a les diferents
compareixences i sessions de Consell.
Al respecte de l’exposat es formulen les preguntes
següents:
1. Quantes peticions d’ajut extraordinari per a l’accés
o manteniment de l’habitatge s’han registrat?
2. Quina és la xifra de peticions acceptades i
executades?

4.4.1 Preguntes

3. Quina ha estat la quantitat mitjana de diners
atorgats?

Edicte

4. Quina ha estat la distribució estadística de casos en
funció del tipus (en base a la taula d’imports destinats
al lloguer que figura als requisits) i en funció dels
diners atorgats? (Especificar mediana, quartils i decils
per a cada distribució).

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 31 de juliol
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 29
de juliol del 2020, relatives a l’ajut extraordinari per
accedir o mantenir l’habitatge de lloguer 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. 576).

5. Quina és la xifra de prestacions que han
experimentat una disminució d’un mes a un altre?
6. Quins han estat els motius principals d’aquesta
disminució?
7. Quina ha estat la quantitat mitjana de disminució
(o percentatge mitjà de disminució)?

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

8. Quins han estat els criteris en la resolució dels
diners a atorgar?

Casa de la Vall, 31 de juliol del 2020

9. Quantes peticions han estat refusades?

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

10. Quins han estat els motius de refús (especificar els
tres tipus d’incompliment dels criteris que han
registrat més casos de refús)?

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

11. S’ha registrat retard en els pagaments?
12. Quina ha estat la mitjana de temps de retard?
13. Quin mecanisme substitutiu d’aquest ajut s’està
atorgant a les persones que havent-lo rebut ara no el
reben i han manifestat la necessitat del mateix?
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Carles Sánchez Rodríguez
Conseller General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 31 de juliol
del 2020, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Carine
Montaner Raynaud, consellera general del Grup
Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana +
Independents, per escrit de data 31 de juliol del 2020,
relatives a l’IRONMAN 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. 582).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 31 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A la M. I Sindicatura,
La sotasignada, M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud
consellera general del Grup Parlamentari TerceraviaUnió Laurediana, d’acord amb el que disposa el
capítol IV del reglament del Consell General, formulo
la següent pregunta, perquè sigui resposta pel Govern,
de forma escrita.
Pregunta que es formula al Govern relativa a
l’IRONMAN
Es demana a Govern quin és el retorn previst i si
generarà sinergies amb les entitats i associacions del
país. Es demana també si el contracte preveu el
reemborsament dels participants en cas de
cancel·lació tenint en compte la incertesa del context
sanitari.
Carine Montaner Raynaud
Consellera General
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