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2. PROCEDIMENT LEGISLATIU COMÚ
2.2 Proposicions de llei
Edicte
La síndica general, atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del
2022 ha acordat prendre en consideració la Proposició de llei reguladora de la iniciativa
legislativa popular, disposa:
- Obrir un període de quinze dies per a la presentació d’esmenes, que no podran ésser a la
totalitat, període que finalitza el dia 6 de setembre del 2022, a les 13.30h, data a partir de
la qual la Proposició seguirà la tramitació prevista pels projectes de llei.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 30 de juny del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

4. IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
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 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 publicada en el Butlletí del Consell General número
70/2022, del 4 de maig.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 30 de juny del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Ministeri de Presidència, Economia i Empresa
Resposta a la pregunta escrita amb reg. Núm. 430-2022
Resposta del Govern a la pregunta amb resposta escrita, amb referència reg. núm. 430-2022,
presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, de data 19 de maig del 2022, relativa a A2 Security i A2 Security Assessors
per a la prestació de serveis al Govern d’Andorra.

Resposta escrita a les preguntes:
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?

Les empreses esmentades ja no presten cap servei al Ministeri de Presidència, Economia
i Empresa ni a cap altre ministeri.
2. En cas afirmatiu sota quina modalitat contractual s’estan donant aquests serveis, quin és
l’objecte exacte dels 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)?

El detall del nombre d’inversions estrangeres directes formalitzades dels darrers set anys,
desglossades per activitats i sectors econòmics, el tenen disponible a la nota de premsa núm.
A140. Estadística d’inversió estrangera directa. Any 2021, publicada el 19 de maig del 2022.
Andorra la Vella, 30 de juny del 2022
Jordi Gallardo Fernàndez
Ministre de Presidència, Economia i Empresa

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 pel M. I. Sr. Joaquim Miró
Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de
maig del 2022, relatives a la inversió estrangera el 2021, i publicades en el Butlletí del
Consell General número 70/2022, del 25 de maig.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 30 de juny del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

