Butlletí del Consell General – núm. 34/2020 – Casa de la Vall, 20 de maig del 2020

3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.2 Proposicions de llei qualificada
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 20 de maig
del 2020, 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,
president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes a
la Proposició de llei qualificada de modificació de
la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del
Codi Penal. El nou termini finalitza el dia 11 de juny
del 2020, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 20 de maig del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 20 de maig
del 2020, exercint les atribucions que li confereix
l’article 80 del Reglament del Consell General, ha
acordat a demanda dels M. I. Srs. Ferran Costa
Marimon, president del Grup Parlamentari Liberal i
Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, prorrogar el termini per a la
presentació d’esmenes a la Proposició de llei
qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6
de desembre, qualificada de seguretat pública. El
nou termini finalitza el dia 11 de juny del 2020, a les
13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 20 de maig del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.6 Tractats internacionals
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 20 de maig
del 2020, ha examinat el document que li ha tramès
el M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 18 de
maig del 2020, sota el títol Declaració d’acceptació
de l’adhesió de Vietnam al Consell de la Haia de 18
de març de 1970 sobre l’obtenció de proves a
l’estranger en matèria civil o comercial i, exercint
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les competències que li atribueix el Reglament del
Consell General, ha acordat d’acord amb l’article 64.2
de la Constitució i 90 del Reglament del Consell
General, ordenar la seva publicació al Butlletí del
Consell General, als efectes previstos en l’article 25.2
de la Llei qualificada reguladora de l’activitat de
l’Estat en matèria de tractats.
Els escrits d’oposició que eventualment puguin
presentar-se, dins el termini de quinze dies d’aquesta
publicació, tindran la consideració d’esmenes a la
totalitat de devolució.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 20 de maig del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Declaració d’acceptació de l’adhesió
de Vietnam al Conveni de la Haia de
18 de març de 1970 sobre l'obtenció
de proves a l'estranger en matèria civil
o comercial
Atès que el Govern, en la sessió del 13 de maig del
2020 ‒d’acord amb l’apartat 1 de l’article 25 de la Llei
qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en
matèria de tractats, del 19 de desembre de 1996−, va
acordar acceptar l’adhesió de Vietnam al Conveni de
la Haia del 18 de març de 1970 sobre l’obtenció de
proves a l’estranger en matèria civil o comercial;
Atès que, d’acord amb l’apartat 2 del mateix article
25 de la Llei qualificada reguladora de l’activitat de
l’Estat en matèria de tractats, el Govern ho va
comunicar als coprínceps i al Consell General;
Vist l’article 39 del Conveni de la Haia del 18 de març
de 1970 sobre l’obtenció de proves a l’estranger en
matèria civil o comercial, que entrarà en vigor entre
el Principat d’Andorra i el Vietnam seixanta dies
després del dipòsit de la declaració d’acceptació;
Es fa pública la declaració relativa a l’acceptació per
part del Principat d’Andorra de l’adhesió del Vietnam
al Conveni de la Haia del 18 de març de 1970 sobre
l’obtenció de proves a l’estranger en matèria civil o
comercial

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 20 de maig
del 2020, ha examinat el document que li ha tramès
el M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 18 de
maig del 2020, sota el títol Publicació d’aprovació de

