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3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.1 Llei del Pressupost General
Edicte
La Sindicatura, en la seva reunió del dia 27 de
novembre del 2019, ha acordat:
Admetre a tràmit i publicar l’esmena a la totalitat
presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte
de llei del pressupost per a l’exercici del 2020.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 27 de novembre del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Publicar l’esmena presentada pels M. I. Srs. Ferran
Costa Marimon, president del Grup Parlamentari
Liberal, Raul Ferré Bonet, president suplent del
Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos i
Mònica Bonell Tuset, presidenta suplent del Grup
Parlamentari Demòcrata, a la Moció demanant a
Govern
que
encarregui
als
consells
d’administració d’Andorra Telecom i FEDA
l’estudi de l’impacte econòmic per reduir
substancialment les tarifes d’electricitat amb
menor potència i els paquets bàsics de telefonia i
comunicacions i que acordi la seva rebaixa amb
efecte d’1 de gener del 2020, presentada pels M. I.
Srs. Pere López Agràs, Susanna Vela Palomares i
Carles Sánchez Rodríguez, consellers generals del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, publicada per
edicte de data 11 de novembre del 2019.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.

A la M. I. Sindicatura

Casa de la Vall, 27 de novembre del 2019

El sotasignat, Pere López Agràs, en representació del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d'acord amb el
que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del
Consell General, comparec davant la Sindicatura i,
en temps i,

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Dic
Que per la present, dins el termini establert en
l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm.
78/2019 de data 13 de novembre del 2019, passo a
formular al “Projecte de llei del pressupost per a
l’exercici del 2020”, la següent:
Esmena a la totalitat amb retorn al Govern
En els termes precedents queda formulada l'esmena a
la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei
del pressupost per a l’exercici del 2020”.
Consell General, 27 de novembre del 2019
Pere López Agràs
President

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

A la Sindicatura
Els sotasignats, Srs. Ferran Costa Marimon, Raul
Ferré Bonet i Mònica Bonell Tuset, consellers
generals i, actuant en nom i representació del Grup
Parlamentari Liberal, de Ciutadans Compromesos i
Demòcrata, respectivament, d’acord amb el que
disposa l’article 133.3 del Reglament del Consell
General, presenten, a la Moció presentada pel Grup
Parlamentari Socialdemòcrata publicada al Butlletí
del Consell General núm. 76/2019, de l’11 de
novembre de 2019, en temps i forma, la següent
Esmena
El Consell general adopta el següent acord
S’encomana al Govern que, a través del Ministeri
d’Afers Socials, i en col·laboració amb FEDA i
Andorra Telecom, estudiï com les persones amb
dificultats econòmiques poden tenir bonificacions en
les tarifes o paquets que s’ajustin a les seves
necessitats.
Andorra la Vella, el 27 de novembre de 2019.

4.8 Propostes d'acord, propostes de
resolució i mocions

Sra. Mònica Bonell Tuset
Presidenta Suplent del
Demòcrata

Edicte

Sr. Ferran Costa Marimon
President del Grup Parlamentari Liberal

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

Grup

Parlamentari

Sr. Raul Ferré Bonet
President Suplent del Grup Parlamentari Ciutadans
Compromesos
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5- ALTRA INFORMACIÓ

Edicte

5.3 Altres

La Sindicatura, en la seva reunió del dia 27 de
novembre del 2019, ha acordat:

Edicte
La Sindicatura, d’acord amb l’article 84 del
Reglament del Consell General, ha examinat la
candidatura presentada pel M. I. Sr. Pere López
Agràs,
president
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, per nomenar un candidat per a
cobrir la vacant en la Comissió Permanent del
Consell General i, atès que no ha estat formulada
cap objecció dins el termini reglamentari, proclama
el candidat següent:
- M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 27 de novembre del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Admetre a tràmit i publicar l’esmena a la totalitat
presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Marc
pressupostari de l’Administració general de l’Estat
per al temps corresponent al mandat 2020-2023.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 27 de novembre del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A la M. I. Sindicatura
El sotasignat, Pere López Agràs, en representació del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d'acord amb el
que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del
Consell General, comparec davant la Sindicatura i,
en temps i,
Dic

Edicte
La Sindicatura, d’acord amb l’article 84 del
Reglament del Consell General, ha examinat la
candidatura presentada pel M. I. Sr. Josep Pintat
Forné, president del Grup Parlamentari Terceravia
+ Unió Laurediana + Independents, per al
nomenament d’un membre suplent de la delegació
del Consell General davant de l’Assemblea
Parlamentària del Consell d’Europa i, atès que no ha
estat formulada cap objecció dins el termini
reglamentari, proclama el candidat següent:

Que per la present, dins el termini establert en
l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm.
74/2019 de data 6 de novembre del 2019, passo a
formular al “Marc pressupostari de l’Administració
general de l’Estat per al temps corresponent al mandat
2020-2023”, la següent:
Esmena a la totalitat amb retorn al Govern
En els termes precedents queda formulada l'esmena a
la totalitat amb retorn al Govern del “Marc
pressupostari de l’Administració general de l’Estat
per al temps corresponent al mandat 2020-2023”.

- Membre suplent: Oliver Alis Salguero

Consell General, 27 de novembre del 2019

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

Pere López Agràs
President

Casa de la Vall, 27 de novembre del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Butlletí del Consell General
Dipòsit legal: And. 262/94
ISSN 1024-9044
Preu de l'exemplar: 0,90 €
Subscripcions: Tel. 877877

