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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.2 Proposicions de llei
Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar el criteri del Govern relatiu a la Proposició
de llei de modificació de la Llei 9/2016, del 28 de
juny, de creació de l’Agència de Qualitat de
l’Ensenyament Superior d’Andorra.
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

Criteri del Govern relatiu a la
Proposició de modificació de la Llei
9/2016, del 28 de juny, de creació de
l’Agència
de
Qualitat
de
l’Ensenyament Superior d’Andorra
(AQUA)
El Govern ha examinat la Proposició de modificació
de la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de
l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior
d’Andorra (AQUA) presentada pels M. I. Srs. Carles
Enseñat Reig, president del Grup Parlamentari
Demòcrata; Ferran Costa Marimon, president del
Grup Parlamentari Liberal, i Raúl Ferré Bonet,
president suplent del Grup Parlamentari Ciutadans
Compromesos.
D’acord amb el que disposa l’article 103.2 del
Reglament del Consell General, manifesta el seu
criteri sobre la Proposició de llei esmentada.
Consideracions
La Proposició de modificació de la Llei 9/2016 que se
sotmet al criteri del Govern consta de setze articles,
que modifiquen els articles 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16 i n’afegeixen set de nous (concretament: 4 bis, 6
bis, 9 bis, 10 bis, 11 bis, 11 ter i 17), i de tres
disposicions finals: la primera encomana al Govern la
publicació del text consolidat de la Llei de l’Agència
de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, la
segona encomana al Govern el desplegament
reglamentari de la norma i la tercera estableix la data
de l’entrada en vigor de la Llei.
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L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior
d’Andorra va ser creada pel Govern el 22 de
novembre del 2006, mitjançant el Decret d’aprovació
del Reglament pel qual es regula la creació i el
funcionament de l’Agència de Qualitat de
l’Ensenyament Superior d’Andorra, modificat pel
Decret del 14 de juliol del 2009.
L’any 2016 el Consell General va aprovar la Llei
9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de
Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra
(AQUA), a fi d’assegurar la independència, la
transparència i la professionalitat i possibilitar el
reconeixement internacional de l’AQUA.
En els darrers anys hi ha hagut un augment
significatiu de les demandes d’aprovació i renovació
dels plans d’estudi estatals i es preveu que aquesta
tendència continuï.
Això fa necessari adequar el funcionament de
l’AQUA per dotar-la de les eines necessàries per
donar una resposta adequada a aquest increment en
la demanda i garantir el compliment dels estàndards
de qualitat europeus (Standards and guidelines for
quality assurance in the European Higher Education Area
–ESG–), sense descuidar l’estabilitat pressupostària i
la sostenibilitat de les finances públiques. A aquest
efecte, la Proposició de modificació de la Llei permet
a l’AQUA crear taxes o preus públics per tal d’obtenir
noves fonts de finançament.
Altres aspectes que tracta la Proposició de
modificació de la Llei són:
- La incorporació de definicions clau en els
processos de garantia de la qualitat, com són:
avaluació, acreditació i certificació.
- La millora de la descripció de la naturalesa del
Comitè Director, com a òrgan col·legiat de
l’AQUA. Es concreten aspectes vinculats a l’elecció
dels membres i al funcionament i s’hi incorporen
funcions no descrites en la normativa anterior.
- La creació de la Comissió d’Avaluacions, com a
estructura que permet emetre i signar els informes
d’avaluació que elabora l’Agència. Aquesta
Comissió representa un pas més en la formalització
de la independència i l’autonomia de l’AQUA,
seguint l’ESG 3.3.
- La creació de la Comissió d’Apel·lacions, com a
estructura que permet resoldre els recursos
interposats contra els resultats de les avaluacions de
l’AQUA. La incorporació d’aquest aspecte és
essencial per dotar el procés d’avaluació de totes les
garanties.
Totes aquestes modificacions possibiliten l’obtenció
de recursos financers; donen garanties als processos
d’avaluació i acreditació de l’Agència de Qualitat de
l’Ensenyament Superior; faciliten el compliment dels
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estàndards de qualitat europeus (Standards and
guidelines for quality assurance in the European Higher
Education Area –ESG–) aprovats a la Conferència de
ministres d’Educació celebrada els dies 14 i 15 de maig
del 2015 a Erevan (Armènia), que estableixen un
marc comú per als sistemes d’assegurament de la
qualitat en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior,
i milloren el posicionament d’Andorra en el marc
internacional.

64.2 de la Constitució i 90 del Reglament del Consell
General, ordenar la seva publicació al Butlletí del
Consell General, als efectes previstos en l’article 25.2
de la Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat
en matèria de tractats.

Per tot el que s’ha exposat, el criteri del Govern
respecte a la Proposició de modificació de la Llei
9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de
Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra
(AQUA) és favorable.

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

3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.2 Proposicions de llei qualificada
Edicte
La síndica general, vist l’acord de la Junta de
Presidents de Grup Parlamentari del dia 8 de gener
del 20209, determinant la comissió competent per
trametre la Proposició de llei qualificada de
modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre,
qualificada de seguretat pública,
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, 15 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

3.6 Tractats internacionals
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 15 de juliol del
2020, ha examinat el document que li ha tramès el
M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 10 de juliol
del 2020, sota el títol Publicació de les modificacions
de l’annex 1 del Conveni sobre la prohibició del
desenvolupament, la producció, l'emmagatzematge i
la utilització d'armes químiques i sobre la seva
destrucció, fet a Ginebra el 3 de setembre de 1992 i,
exercint les competències que li atribueix el Reglament
del Consell General, ha acordat d’acord amb l’article

Els escrits d’oposició que eventualment puguin
presentar-se, dins el termini de quinze dies d’aquesta
publicació, tindran la consideració d’esmenes a la
totalitat de devolució.

Casa de la Vall, 15 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Publicació de les modificacions de l’annex 1
del Conveni sobre la prohibició del

desenvolupament,
la
producció,
l'emmagatzematge i la utilització
d'armes químiques i sobre la seva
destrucció, fet a Ginebra el 3 de setembre
de 1992

Atès el Conveni sobre la prohibició del
desenvolupament, la producció, l’emmagatzematge i
la utilització d’armes químiques i sobre la seva
destrucció fet a Ginebra el 3 de setembre de 1992;
Atès que el Conveni és vigent a Andorra des del 29
de març del 2003;
Atès que el Conveni preveu a l’article XV apartat 5
lletra g) que les modificacions dels annexos entrin en
vigor per a tots els Estats Part, 180 dies després de la
seva aprovació per part del Director General;
Atès que el Secretariat tècnic de l’Organització per a
la prohibició de les armes químiques va comunicar als
Estats Part al Conveni l’entrada en vigor el 7 de juny
del 2020 de les modificacions de l’annex 1 del
Conveni sobre la prohibició del desenvolupament, la
producció, l’emmagatzematge i la utilització d’armes
químiques i sobre la seva destrucció;
Atès que el Govern, en la sessió del 8 de juliol del
2020, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 25 de la Llei
qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en
matèria de Tractats, del 19 de desembre de 1996 va
aprovar l’acceptació de les modificacions de l’annex 1
del Conveni sobre la prohibició del desenvolupament,
la producció, l’emmagatzematge i la utilització
d’armes químiques i sobre la seva destrucció fet a
Ginebra el 3 de setembre de 1992;
Atès que, d’acord amb l’apartat 2 del mateix article
25 de la Llei qualificada reguladora de l’activitat de
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l’Estat en matèria de Tractats, el Govern ho ha
comunicat als coprínceps i al Consell General;
Es publiquen les modificacions de l’annex 1 del
Conveni sobre la prohibició del desenvolupament, la
producció, l’emmagatzematge i la utilització d’armes
químiques i sobre la seva destrucció fet a Ginebra el 3
de setembre de 1992, que es reprodueixen a
continuació:
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“Llista 1 amb núm. del CAS dels productes entre parèntesis”
A. Substàncies químiques tòxiques

(1) Alquil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonofluoridats de O- alquil (≤C10 inclosos els cicloalquil)
ex:

- Sarin: Metilfosfonofluoridats de O- isopropil

- Soman: Metilfosfonofluoridats O- pinacol·lil

(107- 44- 8)
(96- 64- 0)

(2)N,N-dialquil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianidats de O- alquil (≤C10 inclosos els cicloalquil)
ex: - Tabún: N,N- dimetilfosforamidocianidats de O- etil

(77- 81- 6)

(3) S-2-dialquil (metil, etil, n-propil o isopropil) aminoetilalquil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolats de
O- alquil (H o ≤C10 inclos els cicloalquil) i les sals alquilades o protonades corresponents
ex.: - VX: S-2- di-isopropilaminoetilmetilfosfonotiolat de O-etil

(50782- 69- 9)

(4) Mostasses de sofre:
- 2- cloroetil Clorometilsulfur

(2625- 76- 5)

- Gas mostassa: sulfur de bis (2- cloroetil)

(505- 60- 2)

- Bis (2- cloroetiltio) metà

(63869- 13- 6)

- Sesquimostassa: 1,2- bis (2- cloroetiltio) età

(3563- 36- 8)

- 1,3- bis (2- cloroetiltio) n-propà

(63905- 10- 2)

- 1,4- bis (2- cloroetiltio) n-butà

(142868- 93- 7)

- 1,5- bis (2- cloroetiltio)n-pentà

(142868- 94- 8)

- Bis (2- cloroetiltiometil) èter

(63918- 90- 1)

- Mostassa O: bis (2- cloroetiltioetil) èter

(63918- 89- 8)

(5) Lewisites:
- Lewisita 1: 2- clorovinildicloroarsina

(541- 25- 3)

- Lewisita 2: bis (2- clorovinil) cloroarsina

(40334- 69- 8)

- Lewisita 3: tris (2- clorovinil) arsina

(40334- 70- 1)

(6) Mostasses de nitrogen:
HN1: bis (2- cloroetil) etilamina

(538- 07- 8)

HN2: bis (2- cloroetil) metilamina

(51- 75- 2)

HN3: tris (2- cloroetil) amina

(555- 77- 1)

(7) Saxitoxina

(35523- 89- 8)

(8) Ricina

(9009- 86- 3)

(13) Fluorurs de P-Alquil (H o ≤C10 inclos els cicloalquil) N-(1-(dialquil(≤C10 inclos els cicloalquil)amino))
alquildiè (H o ≤C10 inclos els cicloalquil) fosfonamidic i les corresponents sals alquilades o protonades.
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Ex:- Fluorur de N-(1-(di-n-decilamino)-n-decildiè) P-decilfosfonamidic (2387495-99-8)
- Fluorur de metil-(1-(dietilamino)etildiè) fosfonamidic

(2387496-12-8)

(14) Fosforamidofluorats de O-alquil (H o ≤C10 inclos els cicloalquil) N-(1-(dialquil(≤C10 inclos els
cicloalquil)amino)) alquildiè (H o ≤C10 inclos els cicloalquil) i les corresponents sals alquilades o protonades.
Ex:- Fosforamidofluorat de O-n-decil N-(1-(di-n-decilamino)-n-decildiè) (2387496-00-4)
- Fosforamidofluorat de metil (1-(dietilamino) etildiè)

(2387496-04-8)

- Fosforamidofluorat de Etil (1-(dietilamino) etildiè)

(2387496-06-0)

(15) fosforamidofluorat de metil-(bis(dietilamino)metilè)

(2387496-14-0)

(16) Carbamats (quaternaris i bisquaternaris de dimetilcarbamoxiloxipiridines)
Dimetilcarbamoxiloxipiridines quaternaries:
Dibromur de 1-[N,N-dialquil(≤C10)-N-(n-(hidroxil, ciano, acetoxi)alquil(≤C10))
dimetilcarbamoxi-α-picolinil)-N,N-dialquil(≤C10) amonio]decà (n=1-8)
Ex:- Dibromur de
dimetilamonio] decà

amonio]-n-[N-(3-

1-[N,N-dimetil-N-(2-hidroxi)etilamonio]-10-[N-(3-dimetilcarbamoxi-α-picolinil)-N,N(77104-62-2)

Dimetilcarbamoxiloxipiridines bisquaternaries:
Dibromur de 1,n-Bis[N-(3-dimetilcarbamoxi-α-picolil)-N,N-Dialquil(≤C10) amonio]-alcà-(2,(n-1)-diona) (n= 212)
Ex: - Dibromur de 1,10-Bis[N-(3-dimetilcarbamoxi-α-picolil)-N,etil-N-metilamonio]decà-2,9-diona
(77104-00-8)

B. Precursors
(9) Alquil (metil, etil, propil (n-propil o isopropil)) fosfonildifluorurs
Ex.: - DF: metilfosfonildifluorur

(676- 99- 3)

(10) O-2- dialquil (Metil, Etil, n-Propil, isopropil)- anioetil alquil (Metil, Etil, n-Propil, isopropil) fosfonit de Oalquil (H o ≤C10 inclos el cicloalquil) i les corresponents sals
alquilades o protonades
Ex.: - QL: O-2-diisopropilaminoetilmetilfosfonit de O- etil

(57856- 11- 8)

(11) Clorsarin: Metilfosfonocloridat de O- isopropil

(1445- 76- 7)

(12) Clorsoman: Metilfosfonocloridat de O- pinacol·lil

(7040- 57- 5)
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4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN

Vist l’article 2 de la Carta Social Europea (revisada),
ratificat pel Principat d’Andorra l’any 2004, que es
transcriu a continuació:

4.4.1 Preguntes

Article 2 Dret a unes condicions de treball equitatives

Edicte

Per garantir l’exercici efectiu del dret a unes condicions
de treball equitatives, les Parts es comprometen:

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. Judith Salazar
Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de juliol del 2020,
relatives al dret de les persones treballadores,
afectades per la reducció de la jornada laboral
prevista en la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves
mesures excepcionals i urgents per la situació
d’emergència sanitària causada per la pandèmia del
SARS-CoV-2, a meritar les vacances pagades que
corresponguin almenys pel temps efectiu de treball,
és a dir, per la part no reduïda de la seva jornada 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. 515).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 15 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, presidenta
suplent 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 el Govern presenti, per
escrit, les respostes corresponents.
Preguntes que es formulen en relació amb el dret
de les persones treballadores, afectades per la
reducció de la jornada laboral prevista en la Llei
5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures
excepcionals i urgents per la situació d’emergència
sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV2, a meritar les vacances pagades que
corresponguin almenys pel temps efectiu de treball,
és a dir, per la part no reduïda de la seva jornada
Vist l’article 29 de la Constitució del Principat
d’Andorra, que es transcriu a continuació:
Tota persona té dret al treball, a la promoció per mitjà
del treball, a una remuneració que garanteixi al
treballador i a la seva família una existència conforme a
la dignitat humana, així com a la limitació raonable de
la jornada laboral, al repòs setmanal i a les vacances
pagades.

(...)
3. a concedir vacances anuals pagades de quatre
setmanes como a mínim;
(...)
Vist l’article 7 de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de
noves mesures excepcionals i urgents per la situació
d’emergència sanitària causada per la pandèmia del
SARS-CoV-2, que es transcriu a continuació:
Article 7. Objecte
1. Aquesta secció té per objecte regular la suspensió
temporal dels contractes de treball o la reducció de la
jornada laboral que tinguin l’origen en la situació
d’emergència sanitària causada per la pandèmia del
SARS-CoV-2.
2. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per suspensió
temporal del contracte de treball el període temporal
durant el qual la persona assalariada continua d’alta a
l’empresa però veu suspès o reduït el desenvolupament
efectiu de la jornada laboral.
Vist l’article 21.3 de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de
noves mesures excepcionals i urgents per la situació
d’emergència sanitària causada per la pandèmia del
SARS-CoV-2, que es transcriu a continuació:
Article 21. Incompatibilitats i altres vicissituds
(...)
3. Els períodes de suspensió temporal dels contractes de
treball i de reducció de la jornada laboral es tenen en
compte a l’efecte de computar l’antiguitat en l’empresa,
però no computen a l’efecte de generar el dret a les
vacances retribuïdes de la persona assalariada.
Considerats els antecedents de dret que s’acaben
d’exposar, es pregunta,
Quina és la interpretació que fa el Govern respecte
al dret de meritar vacances pagades pel temps
efectivament treballat d’aquells treballadors que es
troben en la situació de reducció de la jornada
laboral regulada en la Llei 5/2020? En cas que el
Govern entengui que com a mínim el temps
efectivament treballat ha de meritar el dret a les
vacances pagades, com interpreta el Govern que
s’han de remunerar aquestes vacances?
Preguntes que hauran de ser respostes, per escrit, en
el termini establert reglamentàriament.
Consell General, 9 de juliol del 2020
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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
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