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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.2 Proposicions de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 de gener
del 2019, exercint les atribucions que li confereix
l’article 80 del Reglament del Consell General, a
demanda de la M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés,
consellera general del Grup Parlamentari Liberal, i
exercint les competències que li atribueix el
Reglament del Consell General, acorda:

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 de gener
del 2019, exercint les atribucions que li confereix
l’article 80 del Reglament del Consell General, a
demanda de la M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, 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 qualificada dels drets
dels infants i els adolescents. El nou termini de
presentació finalitza el dia 21 de gener del 2019, a les
15.00h.

1- Prorrogar el termini per a la presentació
d’esmenes a la Proposta de reforma del Reglament
del Consell General. El nou termini de presentació
finalitza el dia 18 de gener del 2019, a les 15.00h.

2- Habilitar els dies entre sessions als efectes de
poder presentar esmenes.

2- Habilitar els dies entre sessions als efectes de
poder presentar esmenes.

Casa de la Vall, 10 de gener del 2019

Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 10 de gener del 2019
Mònica Bonell Tuset
Subsíndica General

Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Mònica Bonell Tuset
Subsíndica General

3.2.2 Proposicions de llei qualificada
Edicte

3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.1 Projectes de llei qualificada
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 de gener
del 2019, exercint les atribucions que li confereix
l’article 80 del Reglament del Consell General, a
demanda de la M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, 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 qualificada de
responsabilitat penal de les persones menors
d’edat. El nou termini de presentació finalitza el dia
23 de gener del 2019, a les 15.00h.

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 de gener
del 2019, exercint les atribucions que li confereix
l’article 80 del Reglament del Consell General, a
demanda del M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, conseller
general del Grup Parlamentari Mixt, de la M. I. Sra.
Maria Martisella González, consellera general del
Grup Parlamentari Demòcrata i de la M. I. Sra.
Judith Pallarés Cortés, consellera general del Grup
Parlamentari Liberal, i exercint les competències que
li atribueix el Reglament del Consell General,
acorda:
1- Prorrogar el termini per a la presentació
d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de la
persona i de la família. El nou termini de
presentació finalitza el dia 17 de gener del 2019, a les
15.00h.
2- Habilitar els dies entre sessions als efectes de
poder presentar esmenes.

2- Habilitar els dies entre sessions als efectes de
poder presentar esmenes.

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

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

Casa de la Vall, 10 de gener del 2019

Casa de la Vall, 10 de gener del 2019
Mònica Bonell Tuset
Subsíndica General

Mònica Bonell Tuset
Subsíndica General
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5- ALTRA INFORMACIÓ

5.3 Altres

5.1 Acords, resolucions i comunicacions
dels òrgans de la Cambra

Edicte

Edicte
La Comissió Permanent, en la seva reunió del dia 10
de gener del 2019, exercint les competències que li
atribueix el Reglament del Consell General, ha
acordat autoritzar la celebració d’una sessió
extraordinària del Consell General pel dia 23 de
gener del 2019, dimecres a les 9.30h, amb l’ordre del
dia següent:
Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 10 de gener del 2019
Mònica Bonell Tuset
Subsíndica General

Edicte
La Comissió Permanent, en la seva reunió del dia 10
de gener del 2019, exercint les competències que li
atribueix el Reglament del Consell General, ha
acordat a demanda del M. I. Sr. Josep Majoral
Obiols, president de la Comissió Legislativa
d’Economia, autoritzar la celebració d’una sessió
extraordinària de la referida comissió, el dia 1 de
febrer del 2019, divendres, a les 11.00h, amb l’ordre
del dia següent:
Punt Únic: Compareixença, a iniciativa pròpia, del
ministre de Turisme, Sr. Francesc Camp Torres, per
presentar el balanç del Pla de màrqueting i comercial
d’Andorra Turisme 2018, i el Pla de màrqueting i
comercial d’Andorra Turisme 2019.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 10 de gener del 2019
Mònica Bonell Tuset
Subsíndica General
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Per acord de la Sindicatura, de data 28 de desembre
del 2018, es convoca un concurs d’idees públic
nacional i obert, per la selecció d’un professional de
l’arquitectura per a la realització del projecte de
remodelació de la zona posterior a la Casa de la Vall
(parcel·la antiga Casa del Benefici i Col·legi Sagrada
Família, jardins, aparcament i roc).
Els professionals interessats a participar al concurs
d’idees poden retirar el plec de bases, així com la
documentació complementària, a la Secretaria
General del Consell General.
Les ofertes s’han de presentar, en la forma descrita
en el plec de bases, a la Secretaria General del
Consell General, abans de les 13.30h del dimarts dia
16 d’abril del 2019.
La data de l’obertura dels plecs es farà pública amb
posterioritat, a fi de què puguin assistir-hi tots els
participants que ho desitgin.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 9 de gener del 2019
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General
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