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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ

4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN

2.1 Projectes de llei

4.4.2 Respostes escrites

Edicte

Edicte

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 30 d’octubre
del 2020, exercint les atribucions que li confereix
l’article 80 del Reglament del Consell General, ha
acordat a demanda del M. I. Sr. Roger Padreny
Carmona, conseller general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, prorrogar el termini per a la
presentació d’esmenes al Projecte de llei de
modificació de la Llei 35/2014, del 27 de
novembre, de serveis de confiança electrònica. El
nou termini finalitza el dia 20 de novembre del 2020,
a les 13.30h.

La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,

Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 30 d’octubre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica 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 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
publicades en el Butlletí del Consell General número
70/2020, del 22 de setembre.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 30 d’octubre del 2020

2.2 Proposicions de llei

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Edicte
La síndica general, atès que el Consell General en la
seva sessió del dia 29 d’octubre del 2020 ha acordat
prendre en consideració la Proposició de llei de les
finances comunals, 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 19 de novembre del 2020, a les
17.30h, 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, 29 d’octubre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Ministeri de Presidència, Economia i
Empresa
Resposta a la pregunta escrita al
Govern relativa als contractes
establerts amb A2 Security i A2
Security Assessors per a la prestació
de serveis per a l’assessorament en
matèria
d’inversió
estrangera
(Reg. núm. 687/20)
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.
Joaquim 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 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 formules les preguntes següents:
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1. Per quins 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?
L’article 54.3 de la Llei de contractació pública,
modificat per la disposició final tercera de la Llei
18/2019, del pressupost per l’exercici del 2019,
habilita l’adjudicació directa quan els contractes es
consideren de caràcter sensible i quan corresponen a
encàrrecs de ministres relatius a una matèria de la
seva competència que té incidència en les directrius i
decisions polítiques que determinen els objectius
estratègics del Govern.
2. 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?
El principal actiu d’A2 Security consisteix en la seva
cartera de clients, que posa a disposició del Ministeri
de Presidència, Economia i Empresa i que es compon
per empreses, provinents majoritàriament dels
sectors tecnològic i immobiliari, el turisme, els
esports i la biotecnologia, entre altres, així com per
contactes institucionals i empresarials a Espanya,
França, els Estats Units, Israel, Rússia, Costa Rica,
Mèxic, l’Argentina i el Brasil, entre altres.
3. 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?
En la seva tasca de scouting i intermediació d’inversió
estrangera que es pugui materialitzar a Andorra, A2
Security es coordina amb Actua per tal que aquesta
última pugui seguir alguns dels dossiers que l’empresa
A2 Security presenta al ministre. Aquesta relació es
produeix tant directament com a través de la
Secretaria d’Estat de Diversificació Econòmica i
Innovació.
4. 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? Quins és el
treball resultant que ha de ser considerat com a
obra? Quina obra es crea per què els drets
econòmics d’autor de la qual es puguin cedir al
Govern?
En resposta a la pregunta relativa a la clàusula sobre
drets d’autor inclosa en el contracte, aquesta
clàusula s’hi inclou perquè és favorable per al
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Govern, en el sentit que garanteix: (1) que els drets
d’autor que, si és el cas, recaiguin sobre informes,
presentacions, produccions audiovisuals i altres
continguts generats pel proveïdor durant la seva
provisió de serveis se cediran en exclusiva al Govern,
i (2) que aquests continguts no infringiran drets de
tercers.
Si bé és cert que potser no tots els continguts
generats pel proveïdor poden ser considerats com
obra, ja que depèn d’apreciacions objectives i
subjectives que la doctrina i la jurisprudència van
establint (s’ha considerat, per exemple, que un
simple fullet de publicitat d’un producte és una
obra), l’opció més favorable per al Govern és
incloure aquest tipus de clàusules en els seus
contractes amb proveïdors. Així, el Govern
s’assegura de disposar en exclusiva dels drets d’autor
que recaiguin sobre tots els continguts generats per
proveïdors i que puguin arribar a ser considerats una
obra, la qual cosa, evidentment, pot succeir respecte
a informes, presentacions, produccions audiovisuals i
moltes altres tipologies de continguts.
Andorra la Vella, 30 d’octubre del 2020
Jordi Gallardo Fernàndez
Ministre de Presidència, Economia i Empresa
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