Butlletí del Consell General – núm.70/2022 – 25 de maig del 2022

45

4. IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 25 de maig del 2022, 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 19 de maig
del 2022, relatives a A2 Security i A2 Security Assessors per la prestació de serveis al
Govern d’Andorra, 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. 430).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 25 de maig del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
Molt ilꞏlustre 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, formulem les preguntes següents perquè, en el millor termini, el
Govern presenti, per escrit, la resposta corresponent.
Preguntes que es formulen amb relació a A2 Security i A2 Security Assessors per la
prestació de serveis al Govern d’Andorra
1. Les empreses A2 Security i A2 Security Assessors o el seu representant, el Sr. Antoni
García Fernández, continuen prestant els seus serveis d’assessorament al Ministeri de
Presidència, Economia i Empresa o algun altre ministeri?
2. En cas afirmatiu sota quina modalitat contractual s’estan donant aquests serveis, quin és
l’objecte exacte del servei i quin és el seu import?
3. Quin és el nombre d’empreses via inversió estrangera que, en aquests quatre darrers
anys, s’han implantat a Andorra (desglossat per activitat i sectors econòmics i anys) ?
Andorra la Vella, 19 de maig del 2022
Susanna Vela Palomares
Consellera general Grup Parlamentari Socialdemòcrata

