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3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.2 Proposicions de llei qualificada
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 de
novembre del 2020, exercint les atribucions que li
confereix l’article 80 del Reglament del Consell
General, ha acordat a demanda de la M. I. Sra. Judith
Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, prorrogar el termini
per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei
de modificació de la Llei qualificada del règim
electoral i del referèndum. El nou termini finalitza el
dia 1 de desembre del 2020, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 10 de novembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.8 Propostes d'acord, propostes de
resolució i mocions
Edicte
La Sindicatura, examinada la carta tramesa pel M. I.
Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, de data 10 de novembre del 2020,
en la qual comunica que el Grup Parlamentari
Socialdemòcrata ha acordat retirar la moció relativa a
què s’ajorni l’entrada en vigor del Codi de
Procediment Civil, tramesa el dia 6 de novembre
(Reg. Núm. 888) i publicada en el Butlletí del Consell
General núm. 90/2020, del 6 de novembre,
Disposa
Declarar closa la tramitació de 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
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funcionament del sistema judicial i amb la
participació també del Govern i dels grups
parlamentaris representats al Consell General,
oberta per Edicte de data 6 de novembre del 2020.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 10 de novembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

5- ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 12 de novembre del 2020, dijous, a les
16.00h, se celebrarà una sessió ordinària del Consell
General, amb l’ordre del dia següent:
1. Examen i votació de la Proposició de llei de
modificació de la Llei 9/2016, del 28 de juny, de
creació de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament
Superior d'Andorra.
2. Examen i votació de l’esmena a la totalitat amb text
alternatiu presentada pel M.I. Pere López Agràs,
president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al
Projecte de llei de mesures urgents en matèria
d’arrendaments de finques urbanes i de millora del
poder adquisitiu.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 10 de novembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

