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4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 22 de setembre
del 2020, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades 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 21 de setembre del
2020, relatives als contractes establerts amb A2
Security i A2 Security Assessors per la prestació de
serveis per a l’assessorament en matèria d’inversió
estrangera 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. 687).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 22 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
Els sotasignats, Pere López Agràs, Judith Salazar
Álvarez, Jordi Font Mariné, Quim Miró Castillo,
Roger Padreny Carmona, Carles Sánchez Rodríguez i
Susanna Vela Palomares, conselleres i consellers
generals 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 als
contractes establerts amb A2 Security i A2
Security Assessors per la prestació de serveis per a
l’assessorament en matèria d’inversió estrangera
Vista la documentació facilitada pel Ministeri de
Presidència, Economia i Empresa el passat 25 d’agost
a la demanda d’informació formulada pel Grup
Parlamentari Socialdemòcrata.
Es formulen les preguntes següents:
- Per quin motius, malgrat les observacions efectuades
que recomanen la consulta almenys a dos empreses o
professionals amb capacitat per executar el contracte,
i que per tant, consideren que s’haurien d’haver
sol·licitat més ofertes per tal de complir amb els
objectius d’economicitat i eficiència de la despesa

pública, s’adjudiquen els treballs d’assessorament a
A2 Security i a A2 Security Assessors?
- Quin és el currículum i quina és la trajectòria de
l’empresa A2 Security Assessors que la fa
especialitzada en intermediació de projectes
d’inversió a nivell internacional?
- Quina és la relació que s’estableix i com es produeix
aquesta relació entre A2 Security i a A2 Security
Assessors i Actua, l’agència de desenvolupament
econòmic d’Andorra?
- Per què en els serveis contractats a A2 Security i a
A2 Security Assessors s’aplica la Llei sobre drets
d’autor i drets veïns d’Andorra? Quin és el treball
resultant que ha de ser considerat com a obra? Quina
obra es crea per que els drets econòmics d’autor de la
qual es puguin cedir al Govern?
Andorra la Vella, 21 de setembre del 2020
Pere López Agràs
Judith Salazar Álvarez
Jordi Font Mariné
Quim Miró Castillo
Roger Padreny Carmona
Carles Sánchez Rodríguez
Susanna Vela Palomares

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 22 de
setembre del 2020, ha examinat la pregunta amb
resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr.
Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22
de setembre del 2020, relativa als contractes entre
Andorra Turisme, SAU i el Cirque du Soleil, INC
per a la producció d’un espectacle a Andorra pels
anys 2020, 2021 i 2022 i d’acord amb els articles 18
i 130 del Reglament del Consell General ha acordat
admetre-la a tràmit i ordenar la seva publicació,
(Reg. Núm. 689).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 22 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
El sotasignat, Roger Padreny Carmona, conseller
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV
del Reglament del Consell General, formulo la
següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de
forma oral, davant el ple del Consell General.
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Pregunta que es formula amb relació als contractes
entre Andorra Turisme, SAU i el Cirque du Soleil,
INC per a la producció d’un espectacle a Andorra
pels anys 2020, 2021 i 2022
Vist que l’11 de desembre del 2019, Andorra Turisme,
SAU i el Cirque du Soleil, INC van signar el contracte
de prestació de serveis per a la producció d’un
espectacle a Andorra pels anys 2020 i 2021, per un
valor anual d’uns 2,6 milions d’euros per cada edició.
Vist que l’espectacle que havia de realitzar el Cirque
du Soleil, INC a Andorra a l’estiu del 2020 no s’ha
pogut realitzar a causa de la crisi sanitària causada per
la pandèmia del SARS-CoV-2.
Vist que ja s’han fet dos pagaments del contracte per
a l’espectacle de l’edició del 2020, en data 29 de gener
del 2020 i en data 9 de març del 2020, sent el primer
pagament de valor de 225.006,67 € i el segon
pagament de valor de 463.006,17 €.
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Molt Il·lustre Senyora,
El sotasignant, Pere Lopez Agràs, conseller general i
president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV
del Reglament del Consell General, formulo les
següents preguntes perquè sigui resposta pel Govern,
de forma oral, davant el ple del Consell General:
Preguntes que es formulen amb relació a la reunió
mantinguda pel Cap de Govern amb el Secretari
d’Estat de la Santa Seu.
Atès que el dia 7 de setembre el nunci apostòlic
Bernardito Cleopas Auza explicava als mitjans de
comunicació que el Cap de Govern s’havia reunit amb
el secretari d’Estat de la Santa Seu Pietro Parolin
durant el mes de gener.
Davant d’aquestes manifestacions,
Es demana :

Vist que el 7 d’agost del 2020, Andorra Turisme, SAU
i el Cirque du Soleil, INC van signar l’addenda al
contracte de l’11 de desembre del 2019, prorrogant
l’espectacle previst per a l’estiu del 2020 a l’estiu del
2021, i el previst per a l’estiu del 2021 a l’estiu del
2022.

- Com explica el Govern que l’esmentada reunió no
formés part de l’agenda pública del Cap de Govern ni
fos objecte de cap publicitat ni explicació pública?. I
com interpreta el Govern que l’esmentada reunió si
fos elevada al caràcter de públic per part del Govern
del Vaticà?

Es demana:

Consell General, 22 de setembre del 2020

Quins motius han portat al Ministeri de Turisme del
Govern d’Andorra a prorrogar el contracte amb el
Cirque du Soleil, INC, aquest passat 7 d’agost del
2020?

Pere López Agràs
Conseller General i President
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Consell General, 22 de setembre del 2020
Roger Padreny Carmona
Conseller General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 22 de
setembre del 2020, ha examinat la pregunta amb
resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere
López Agràs, president del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de setembre del
2020, relativa a la reunió mantinguda pel Cap de
Govern amb el Secretari d’Estat de la Santa Seu i
d’acord amb els articles 18 i 130 del Reglament del
Consell General ha acordat admetre-la a tràmit i
ordenar la seva publicació, (Reg. Núm. 692).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 22 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

5- ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 2 d’octubre del 2020, divendres, a les
15.30h, se celebrarà a la sala de reunions públiques de
la planta -3 del nou edifici del Consell General, una
sessió informativa pública del M. I. Sr. Jordi Gallardo
Fernàndez, ministre de Presidència, Economia i
Empresa, davant de la Comissió Legislativa
d’Economia, amb l’ordre del dia següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença, a iniciativa pròpia,
del M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, ministre de
Presidència, Economia i Empresa, per presentar el
Projecte de llei de modificació de la Llei de serveis de
confiança electrònica.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 22 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Avís

Avís

El proper dia 6 d’octubre del 2020, dimarts, a les
15.00h, se celebrarà a la sala de reunions públiques de
la planta -3 del nou edifici del Consell General, una
sessió informativa pública del M. I. Sr. Jordi Gallardo
Fernàndez, ministre de Presidència, Economia i
Empresa, davant de la Comissió Legislativa
d’Economia, amb l’ordre del dia següent:

El proper dia 1 d’octubre del 2020, dijous, a les
16.00h, se celebrarà una sessió ordinària del Consell
General, amb l’ordre del dia següent:

PUNT ÚNIC: Compareixença, a iniciativa pròpia,
del M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, ministre de
Presidència, Economia i Empresa, per presentar les
conclusions de l’auditoria de processos realitzada i
informar dels canvis al calendari legislatiu del seu
Ministeri.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 22 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Avís
El proper dia 9 d’octubre del 2020, divendres, a les
10.00h, se celebrarà a la sala de reunions públiques de
la planta -3 del nou edifici del Consell General, una
sessió informativa pública del M. I. Sr. Èric Jover
Comas, ministre de Finances i Portaveu, davant de la
Comissió Legislativa d’Economia, amb l’ordre del dia
següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença, a iniciativa pròpia,
del M. I. Sr. Èric Jover Comas, ministre de Finances i
Portaveu, per presentar l’evolució del projecte del
casino.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 22 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral,
(segons llistat annex).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 22 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral
disponibles per a la sessió del dia 1 d’octubre del
2020
1- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, conseller
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 22 de setembre del 2020, relativa als
contractes entre Andorra Turisme, SAU i el Cirque
du Soleil, INC per a la producció d’un espectacle a
Andorra pels anys 2020, 2021 i 2022, (Reg. Núm.
689).
2- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22
de setembre del 2020, relativa a la reunió mantinguda
pel Cap de Govern amb el Secretari d’Estat de la
Santa Seu, (Reg. Núm. 692).

