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5.3 Altres

5.1 Acords, resolucions i comunicacions
dels òrgans de la Cambra

Comunicat

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 13 de març
del 2020, a iniciativa pròpia, escoltada la Junta de
Presidents, i exercint les atribucions que li
confereixen els articles 51 i 80 del Reglament del
Consell General, i en concordança amb altres
mesures preses en relació amb el COVID-19, acorda:
1. Ajornar totes les activitats parlamentàries fins al
dia 30 de març del 2020, excepte aquelles sessions
que puguin ser necessàries per adoptar mesures
urgents en relació al COVID-19.
2. Desconvocar les sessions del ple del Consell
General que es relacionen a continuació:
- Sessió Tradicional del Dia de la Constitució,
dissabte 14 de març del 2020.
- Sessió ordinària del Consell General, dijous 19 de
març del 2020.
3. Prorrogar 15 dies els terminis que afecten les
següents iniciatives en tràmit. El nous terminis
queden determinats com segueix:
- Projecte de llei de recuperació i de resolució
d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió. El nou
termini finalitza el dia 14 d’abril del 2020, a les
13.30h.
- Proposició de llei de modificació de la Llei
qualificada del règim electoral i del referèndum. El
nou termini finalitza el dia 21 d’abril del 2020, a les
13.30h.
- Projecte de llei del Servei Andorrà d’Atenció
Sanitària. El nou termini finalitza el dia 27 d’abril del
2020, a les 17.30h.
- 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 28 d’abril del
2020, a les 13.30h.
- 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 28
d’abril del 2020, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 13 de març del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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El Consell General ajorna l’activitat les properes
setmanes
Davant la situació creada per la possible transmissió
comunitària del COVID-19 el Consell General ha
acordat aquest matí anul·lar el programa d’actes
previst pel 27è aniversari de la Constitució.
La Junta de Presidents que ha comptat amb la
presència del cap de Govern, s’ha reunit aquest matí
a les 10.30 h per tractar les mesures que afecten
l’activitat parlamentària i el funcionament intern del
Consell General. En el decurs de la reunió s’ha
acordat suspendre la sessió tradicional del dia de la
Constitució prevista per demà dia 14 de març a les
18 h. Tanmateix s’ha acordat ajornar totes les
activitats parlamentàries fins al dia 30 de març del
2020, excepte aquelles sessions que puguin ser
necessàries per adoptar mesures urgents en relació al
COVID-19.
Alhora es prendran totes les decisions necessàries
per a la protecció del personal.
El Consell General se suma a la crida de prudència i
responsabilitat efectuada pel Govern d’Andorra i
demana a tothom que prengui mesures per evitar
l’expansió del virus.
13 de març del 2020

