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2. PROCEDIMENT LEGISLATIU COMÚ 

2.1 Projectes de llei 

Edicte 

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 28 de gener del 2022, exercint les atribucions que 

li confereix l’article 80 del Reglament del Consell General, ha acordat a demanda del  

M. I. Sra. Bernadeta Coma González, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata, 

prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de mesures per a 

la seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació. El nou termini finalitza el dia 21 

de març del 2022, a les 13.30h. 

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

Casa de la Vall, 28 de gener del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

Edicte 

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 28 de gener del 2022, exercint les atribucions que 

li confereix l’article 80 del Reglament del Consell General, ha acordat a demanda de la  

M. I. Sra. Bernadeta Coma González, conseller general del Grup Parlamentari Demòcrata, 

prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei per al 

desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola. El nou termini 

finalitza el dia 22 de març del 2022, a les 13.30h. 

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

Casa de la Vall, 28 de gener del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

5. ALTRA INFORMACIÓ 

5.1 Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la Cambra 

Edicte 

La Sindicatura, en la seva reunió del dia 28 de gener del 2022, exercint les competències 

que li atribueix l’article 80 del Reglament del Consell General, i considerant les raons 

d’urgència que concorren en la petició de reducció de terminis rebuda de la Comissió 

Legislativa de Finances i Pressupost, ha acordat reduir el termini previst en l’article 58 als 

efectes de poder examinar el Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2022, 

així com sotmetre’l a votació, durant la sessió del Consell General que se celebrarà el dia 

31 de gener del 2022, a les 16.00h. 
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Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 

Casa de la Vall, 28 de gener del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

Edicte 

La Comissió Permanent en la seva reunió del dia 28 de gener del 2022, exercint les 

competències que li atribueix el Reglament del Consell General, ha acordat a demanda del 

M. I. Sr. Jordi Font Mariné, president de la Comissió Legislativa de Sanitat, autoritzar la 

celebració d’una sessió extraordinària de la referida comissió el dia 1 de febrer del 2022, a 

les 15.30h, amb l’ordre del dia següent: 

Punt Únic: Compareixença a iniciativa pròpia del M. I. Sr. Joan Martínez Benazet, ministre 

de Salut, amb la finalitat d’informar de la situació actual de la crisi d’emergència sanitària 

causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 i sobre l’estimació de l’evolució de la crisi 

sanitària causada per la pandèmia. 

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

Casa de la Vall, 28 de gener del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

Edicte 

La Comissió Permanent en la seva reunió del dia 28 de gener del 2022, exercint les 

competències que li atribueix el Reglament del Consell General, ha acordat a demanda del 

M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, president de la Comissió Legislativa d’Educació, Cultura, 

Recerca, Joventut i Esports, autoritzar la celebració d’una sessió extraordinària de la 

referida comissió, amb l’ordre del dia següent: 

1. Selecció dels treballs del 20è Consell General dels Joves. 

2. Organització del 20è Consell General dels Joves i del Lliurament del 13è Concurs de 

Cartells. 

3. Organització de la 3ª edició dels Premis d’Innovació Educativa Principat d’Andorra. 

4. Organització del Premi Principat d’Andorra – Investigació Històrica 2022. 

5. Retorn de la darrera reunió de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO 

(CNAU). 

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

Casa de la Vall, 28 de gener del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 
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5.2 Convocatòries 

Avís 

El proper dia 31 de gener del 2022, dijous, a les 16.00h, se celebrarà una sessió ordinària 

del Consell General, amb l’ordre del dia següent: 

Punt Únic: Examen i votació del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2022, així 

com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la 

Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General pel mateix exercici. 

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

Casa de la Vall, 28 de gener del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

Avís 

El proper dia 1 de febrer del 2022, dimarts, a les 15.30h, 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 d’informar de la situació actual de la crisi d’emergència sanitària causada per la 

pandèmia del SARS- CoV-2 i sobre l’estimació de l’evolució de la crisi sanitària causada 

per la pandèmia. 

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

Casa de la Vall, 28 de gener del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Sindica General 

5.3 Altres 

Edicte 

Per acord de la Sindicatura, de data 28 de gener del 2022, es procedeix a convocar un 

concurs públic nacional per a la contractació del servei de neteja dels edificis i entorns del 

Consell General. El referit concurs es formula per la via de la contractació ordinària en 

aplicació de l’article 17 de la Llei de contractació pública de 9 de novembre de l’any 2000. 

Les empreses interessades a participar al concurs poden retirar el plec de bases a la 

Secretaria General del Consell General. 
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Tal com preveu el plec de bases, les empreses concursants han de visitar els edificis per 

tenir una visió més completa a l’hora d’elaborar la proposta del servei i d’honoraris, i per 

conèixer qualsevol dada d’interès. 

Aquesta visita es farà el divendres dia 18 de febrer del 2022 a les 9.30h, i al final de la visita 

els assistents signaran un document d’assistència. Aquesta assistència és una condició 

necessària per poder-se presentar al concurs. 

Les ofertes s’han de presentar en dos sobres tancats i lacrats a la Secretaria General del 

Consell General, abans de les 15.00h del divendres dia 4 de març del 2022. 

L’obertura dels plecs s’efectuarà el dilluns 7 de març del 2022, a les 10.30h en presència 

de tots els representants de les empreses participants que desitgin assistir-hi. 

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

Casa de la Vall, 28 de gener del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 
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