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

manifestacions als mitjans de comunicació tant per
batlles, magistrats, procuradors i altres professionals
que treballen i sostenen el poder judicial.

4.8 Propostes d'acord, propostes de
resolució i mocions

Vist també el comunicat i les declaracions efectuades
per la Junta del Col·legi d’Advocats així com la
documentació lliurada tant al Govern com als grups
parlamentaris tant sobre la manca de planificació de
recursos com per l’existència d’errors material i
conceptuals que impossibiliten una entrada en vigor
efectiva del Codi de Procediment Civil.

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 6 de
novembre del 2020, ha examinat la Moció
demanant a Govern que s’ajorni l’entrada en vigor
del Codi de Procediment Civil per poder
completar una millor assignació de recursos
humans, materials i tecnològics per assumir els
nous procediments als estaments judicials alhora
que s’esmenin entretant els errors materials i
conceptuals existents en el Projecte de llei, i que
es convoqui una taula de diàleg amb tots els
agents implicats en el bon funcionament del
sistema judicial i amb la participació també del
Govern i dels grups parlamentaris representats al
Consell General, presentada pels M. I. Srs. Pere
López Agràs, Susanna Vela Palomares i Carles
Sánchez Rodríguez, consellers generals del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, registrada per escrit
de data 6 de novembre del 2020, i d’acord amb
l’article 18.1.d) del Reglament del Consell General
ha acordat admetre-la a tràmit i ordenar la seva
publicació, quedant obert el termini de presentació
d’esmenes previst a l’article 133.3, (Reg. Núm. 888).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 6 de novembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A la Sindicatura
Els sotasignats, consellera i consellers generals del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata i, pel que
respecta al Sr. Pere López Agràs, signatari de la
pregunta amb resposta oral registrada amb el núm.
872 i substanciada en la sessió del Consell General
de data 5 de novembre del 2020, d’acord amb el que
disposa l’article 133 del Reglament del Consell
General, presentem la següent moció perquè sigui
admesa per la Sindicatura i segueixi la tramitació
segons els procediments reglamentaris.
Moció
Vist que l’entrada en vigor del Codi de Procediment
Civil és necessària per agilitzar la justícia civil en el
futur.
Vistes les demandes efectuades tant formalment com
de forma indirecta per mitjà de declaracions i

Vistes, a més les restriccions sanitàries vigents, que
en principi es preveu puguin estar també vigents a
partir del proper mes de gener.
Atès que els reiterats oferiments de diàleg conjunt
entre Govern, Consell General i poder judicial han
estat rebutjats en els darrers mesos.
El Consell General adopta el següent
Acord
Que s’ajorni l’entrada en vigor del Codi de
Procediment Civil per poder completar una millor
assignació de recursos humans, materials i
tecnològics per assumir els nous procediments als
estaments judicials alhora que s’esmenin entretant
els errors materials i conceptuals existents en el
projecte de Llei.
Que es convoqui una taula de diàleg amb tots els
agents implicats en el bon funcionament del sistema
judicial i amb la participació també del Govern i dels
grups parlamentaris representats al Consell General.
Consell General, 6 de novembre del 2020
Pere López Agràs
Carles Sánchez Rodríguez
Susanna Vela Palomares

5- ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 17 de novembre del 2020, dimarts, a les
16.00h, se celebrarà a la sala de reunions públiques
de la planta -3 del nou edifici del Consell General,
una sessió informativa pública del M. I. Sr. Joan
Martínez Benazet, ministre de Salut, davant de la
Comissió Legislativa de Sanitat, amb l’ordre del dia
següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença, del M. I. Sr. Joan
Martínez Benazet, ministre de Salut, amb la finalitat
de poder tractar la situació actual de la crisi
d’emergència sanitària causada per la pandèmia del

