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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 27 d’octubre
del 2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral
del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith
Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 27
d’octubre del 2020, relativa a les mesures previstes
pel Govern per als establiments de restauració,
més concretament, amb el registre diari escrit dels
usuaris d’aquests establiments 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. 852).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 27 d’octubre 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 preveu el Capítol Quart del
Reglament del Consell General, formulo la pregunta
següent perquè es respongui pel Govern, de forma
oral, davant el ple del Consell General.
Pregunta que es formula en relació amb les
mesures previstes pel Govern per als establiments
de restauració, més concretament, amb el registre
diari escrit dels usuaris d’aquests establiments
VISTOS els Decrets del 7 i del 8 d’octubre del 2020,
d’adopció de noves mesures excepcionals en el marc
de la situació d’emergència sanitària causada pel
coronavirus SARS-CoV-2, atès l’augment de la taxa
de reproducció de la pandèmia,
Es demana:
Perquè s’implementa la intervenció dels restauradors
en els procediments de rastreig del contagi de la
Covid-19 i quin és el procediment que s’empra en
cas que calgui activar “el rastreig eficient en cas de
contagi”?
Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en
el si del Consell General.
Consell General, 27 d’octubre del 2020
Judith Salazar Àlvarez
Presidenta Suplent
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 27 d’octubre
del 2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral
del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna
Vela Palomares, consellera general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 27
d’octubre del 2020, relativa a l’aplicació telefònica
per rastrejar casos de Covid-19 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. 853).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 27 d’octubre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
La sotasignada, Susana Vela Palomares, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol
IV del Reglament del Consell General, formulo la
pregunta següent perquè sigui resposta pel Govern,
de forma oral, davant el ple del Consell General.
Pregunta que es formula al Govern relativa a
l’aplicació telefònica per rastrejar casos de Covid19
Vistes les notícies aparegudes als mitjans de
comunicació sobre el desenvolupament d’una
aplicació per a telefonia mòbil per rastrejar casos de
Covid-19.
Es demana:
Quins han estat els motius que han portat al Govern
a triar una aplicació mòbil amb la base de les
empreses informàtiques d’Apple i Google?
Consell General, 27 d’octubre del 2020
Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata
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Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 27 d’octubre
del 2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral
del Govern presentada pel M. I. Sra. Jordi Font
Mariné, conseller general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 27 d’octubre del
2020, relativa a l’estratègia del Govern per a fer
front a la pandèmia de la Covid-19 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. 854).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 27 d’octubre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
El sotasignat, Jordi Font Mariné, conseller general
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb
el que disposa el capítol quart del títol quart del
Reglament de Consell General, formulo la següent
pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma
oral, davant del ple del Consell General.
Pregunta que es formula amb relació a la
estratègia del Govern per a fer front a la pandèmia
de la Covid-19
Ates que si el Govern comparteix amb nosaltres que
aquesta pandèmia és un problema d'Estat i que
afecta i afectarà a tota la nostra ciutadania.
Es demana:
Quina és l'estratègia que Govern creu que és la més
escaient per portar a terme i per assolir, com
nosaltres pensem, que tots els col·lectius i totes les
persones es sentin, ens sentim, copartíceps i passin,
passem, a formar part de la solució i no siguin,
siguem, únicament actors del problema?
Consell General, 27 d’octubre del 2020
Jordi Font Mariné
Conseller General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 27 d’octubre
del 2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral
del Govern presentada pel M. I. Sr. Joaquim Miró
Castillo, conseller general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 27 d’octubre del
2020, relativa a les targes de visita oficials de
Govern del Sr. Antoni García i d’acord amb els
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articles 18 i 130 del Reglament del Consell General
ha acordat admetre-la a tràmit i ordenar la seva
publicació, (Reg. Núm. 855).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 27 d’octubre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
El sotasignat, Joaquim Miró Castillo, 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
pregunta següent perquè sigui resposta pel Govern,
de forma oral, davant el ple del Consell General.
Pregunta que es formula al Govern relativa a les
targes de visita oficials de Govern del Sr. Antoni
Garcia
El proppassat 14 d’octubre vàrem poder llegir en els
mitjans de comunicació que el Sr. Antoni Garcia
disposava d'una tarja de presentació oficial de
Govern.
Aquesta targeta sembla del tot oficial per les seves
característiques (escut, nom del Govern, telèfons i
adreces), i menciona al Sr. Garcia com assessor del
Ministeri de presidència economia i empresa, en dos
llengües, català i anglès.
No fa gaire temps en una sessió de control al
Govern, el Ministre de Presidència, Economia i
Empresa, el Sr. Gallardo, ens va explicar que el seu
ministeri va signar un contracte de proveïdor extern
amb la societat unipersonal del Sr. Garcia per tal
d’aportar, entre altres, inversions estrangeres.
També se’ns va explicar que l’administrador de la
societat A2 Security i A2 Security Assessors no
disposava ni de despatx ni cap altre dependència
física al Ministeri de Presidència, Economia i Empresa.
Per tot l’exposat es demana a Govern:
Disposa el Sr. Garcia de les targetes de presentació
oficials de Govern? i en cas afirmatiu, aquesta
identificació per què s’ha donat, com ha estat
lliurada i sufragada pel Govern?
Consell General, 27 d’octubre del 2020
Joaquim Miró Castillo
Conseller General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata
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5- ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 3 de novembre del 2020, dimarts, a les
17.00h, 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. Joan
Martínez Benazet, ministre de Salut, davant de la
Comissió Legislativa de Sanitat, amb l’ordre del dia
següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença, a iniciativa pròpia,
del M. I. Sr. Joan Martínez Benazet, ministre de
Salut, amb la finalitat de poder tractar la situació
actual de la crisi d’emergència sanitària causada per
la pandèmia del SARS-COV-2 i la nova planificació
dels projectes estratègics del Ministeri de Salut per a
l’any 2020.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 27 d’octubre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

2- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 27 d’octubre del 2020, relativa a
l’aplicació telefònica per rastrejar casos de Covid-19,
(Reg. Núm. 853).
3- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sra. Jordi Font Mariné, conseller general
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 27 d’octubre del 2020, relativa a l’estratègia del
Govern per a fer front a la pandèmia de la Covid-19,
(Reg. Núm. 854).
4- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo, conseller general
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 27 d’octubre del 2020, relativa a les targes de
visita oficials de Govern del Sr. Antoni García, (Reg.
Núm. 855).

5.3 Altres
Edicte
1. Objecte: Adjudicació dels treballs de substitució i
adaptació de la producció d’aigua calenta sanitària
(ACS)

Avís

2. Òrgan contractant:

El proper dia 5 de novembre del 2020, dijous, a les
16.00h, se celebrarà una sessió ordinària del Consell
General, amb l’ordre del dia següent:

. Data de l’acord: 27 d’octubre de 2020

. Sindicatura
3. Dades de l’adjudicació:

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral,
(segons llistat annex).

. Identitat adjudicatari: AGEFRED

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

. Imputació pressupostària: 21300

Casa de la Vall, 27 d’octubre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral
disponibles per a la sessió del dia 5 de novembre
del 2020
1- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta
suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 27 d’octubre del 2020, relativa a les
mesures previstes pel Govern per als establiments de
restauració, més concretament, amb el registre diari
escrit dels usuaris d’aquests establiments, (Reg.
Núm. 852).

. Import adjudicat: 12.661,41€ IGI Inclòs
. Termini: 2020
. Forma d’adjudicació: Contractació directa
. Modalitat de la contractació: Ordinària
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 27 d’octubre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Edicte
1- Objecte: Adjudicació del subministrament de
carburant de calefacció per als edificis del Consell
General
2- Òrgan contractant:
- Sindicatura
- Data de l’acord: 27 d’octubre de 2020
3- Dades de l’adjudicació:
- Identitat adjudicatari: SANT ELOI
- Import adjudicat: Descompte de 0,076 / litre
- Imputació pressupostària: 22130
- Termini: 2020, fins al 31 de desembre 2021
- Forma d’adjudicació: Concurs
- Procediment: Obert
- Modalitat de la contractació: Ordinària
- Edicte de licitació: BOPA núm. 113 Any 2020, de
data 23 de setembre de 2020
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 27 d’octubre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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