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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ

5- ALTRA INFORMACIÓ

2.1 Projectes de llei

5.1 Acords, resolucions i comunicacions
dels òrgans de la Cambra

Edicte

Edicte

El síndic general, vist l’acord de la Junta de
Presidents de Grup Parlamentari del dia 3 de
setembre del 2018, determinant la comissió
competent per a conèixer del Projecte de llei per a
la igualtat del tracte i la no-discriminació,

La Sindicatura, en la seva reunió del dia 7 de gener
del 2019, exercint les competències que li atribueix
el Reglament del Consell General, ha acordat,
segons preveu l’article 79 del Reglament del Consell
General, habilitar com a hàbils, les 24 hores següents
al lliurament de l’informe de la Comissió Legislativa
d’Economia relatiu al Projecte de llei de mesures
urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, als
efectes de presentació de reserves d’esmena i vots
particulars.

Disposa
D’acord amb el que preveu l’article 45 del
Reglament del Consell General, trametre l’esmentat
Projecte de llei, així com les esmenes a l’articulat que
han estat presentades a la Comissió Legislativa
d’Afers Socials.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 7 de gener del 2019
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 7 de gener
del 2019, exercint les atribucions que li confereix
l’article 80 del Reglament del Consell General, a
demanda del M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora,
conseller general del Grup Parlamentari Mixt, i
exercint les competències que li atribueix el
Reglament del Consell General, acorda:
1- Prorrogar el termini per a la presentació
d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la
Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits
organitzatius i les condicions de funcionament de
les entitats operatives del sistema financer, la
protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els
acords de garantia financera. El nou termini de
presentació finalitza el dia 16 de gener del 2019, a les
13.30h.
2- Habilitar els dies entre sessions als efectes de
poder presentar esmenes.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 7 de gener del 2019
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General
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Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

