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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de juliol
del 2018, exercint les atribucions que li confereix
l’article 80 del Reglament del Consell General, ha
acordat a demanda del M. I. Sr. Pere López Agràs,
conseller general del Grup Parlamentari Mixt i de la
M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés, consellera general
del Grup Parlamentari Liberal, prorrogar el termini
per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de
mesures urgents relatives a l’arrendament
d’habitatges. El nou termini finalitza el dia 16 de
juliol del 2018, a les 15.00h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de juliol del 2018
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General
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Preguntes que es formulen en relació als canvis en
el calendari laboral per al 2018
El passat dimecres 27 de juny, el Govern va anunciar
canvis en el decret del calendari laboral per a l’any
2018 amb l’objectiu de permetre el treball en dies
festius, de manera excepcional, en sectors no
relacionats directament amb el turisme. Es preveu,
concretament, que les empreses puguin obrir
aquestes jornades amb l’autorització prèvia del
ministeri competent i, també, per motius d’urgència,
que es pugui emprar un procediment de comunicació
posterior.
En l’exposició de motius del decret de modificació
publicat al BOPA del 4 de juliol, només s’indica que
“s’ha constatat que, pel que fa a la resta de sectors,
és necessari preveure un mecanisme que permeti el
treball en dies festius, de manera excepcional i per
motius de necessitat justificada”. En cap cas
s’especifica per què el Govern considera necessari
impulsar aquest canvi normatiu que pot afectar de
forma important els drets de molts treballadors.
Atès l’exposat, demano:

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

1. Ens pot explicar Govern quins són els motius pels
quals “s’ha constatat” que cal fer aquesta modificació
del calendari laboral?

4.4.1 Preguntes

2. Quines empreses i/o sectors han demanat aquesta
possibilitat i amb quins arguments?

Edicte

3. A quants
modificació?

assalariats

pot

afectar

aquesta

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de juliol
del 2018, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa
Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari
Mixt, per escrit de data 4 de juliol del 2018, relatives
als canvis en el calendari laboral per al 2018 i
d’acord amb els articles 18 i 129 del Reglament del
Consell General ha acordat admetre-les a tràmit i
ordenar la seva publicació, (Reg. Núm. 1023).

4. Què entén Govern com a “motius de necessitat
justificada”?

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

Preguntes que hauran de ser respostes, per escrit, en
el termini establert reglamentàriament.

Casa de la Vall, 5 de juliol del 2018

Consell General, 4 de juliol del 2018

Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Rosa Gili Casals
Consellera general socialdemòcrata
del Grup Parlamentari Mixt

Molt Il·lustre Senyor,
La sotasignada, Rosa Gili Casals, consellera general
socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt,
d’acord amb el que disposen els articles 129 i
següents del Reglament del Consell General, formulo
les preguntes següents perquè, en el millor termini, el

5. Que entén com a “motius d’urgència”? En quines
situacions es pensa?
6. Quines sancions es poden aplicar en cas d’abusos
o mala praxi?
7. Preveu Govern que aquesta possibilitat ja quedi
establerta de cara a anys posteriors?
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5- ALTRA INFORMACIÓ
5.3 Altres
Edicte
Per acord de la Sindicatura, de data 5 de juliol del
2018, es procedeix a convocar un concurs públic
nacional i obert per a l’adjudicació del disseny d’un
logotip per a la commemoració del 600 aniversari del
Consell de la Terra (1419-2019).
Les empreses o professionals interessats a participar
al concurs poden retirar els plecs de clàusules a la
Secretaria General del Consell General.
Les ofertes s'han de presentar en dos sobres tancats i
lacrats a la Secretaria General del Consell General,
abans de les 17.00h del dilluns dia 10 de setembre
del 2018.
L'obertura dels plecs s'efectuarà dimarts dia 11 de
setembre del 2018, a les 10.00h en presència de tots
els representants de les empreses participants que
desitgin assistir-hi.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de juliol del 2018
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General
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