REGLAMENT DEL CONSELL GENERAL

TÍTOL I. DE L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL GENERAL
CAPÍTOL PRIMER. DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL CONSELL

GENERAL
Article 1

El Consell General es constituirà el quinzè dia posterior a la proclamació dels
resultats electorals a les dotze hores del migdia.
Article 2
1. La sessió constitutiva del Consell General serà presidida pel Conseller General de
més edat de la Parròquia de Canillo, que serà assistit pel secretari general del
Consell General. Actuarà com a secretari el Conseller General de menys edat.
2. El Conseller General de més edat de la Parròquia de Canillo, en qualitat de
President provisional, declararà oberta la sessió i tot seguit es procedirà a l'elecció
de la Sindicatura, d'acord amb l'establert en aquest Reglament.
CAPÍTOL SEGON. DELS CONSELLERS GENERALS
Article 3
La condició de Conseller General s'adquireix per elecció popular. La plenitud dels
drets i deures de conseller general s'adquireix després d'haver presentat la credencial
corresponent a la Secretaria del Consell General i d'haver prestat jurament o
promesa d'acatament a la Constitució en la primera sessió a què assisteixi.

Article 4
1. Els Consellers Generals tenen el dret i el deure d'assistir a totes les sessions del
Consell General i de les comissions en què estiguin integrats, i el dret d'emetre el
vot en el Ple i en les comissions de què formin part. Poden fer ús de la paraula,
segons les disposicions d'aquest Reglament, després d'haver-la demanat al Síndic
General i d'haver-los estat concedida.
2. Els Consellers Generals tenen el dret i el deure de pertànyer a una comissió.
Poden assistir, amb veu però sense vot, a les sessions d'aquelles comissions de les
quals no formen part. Poden fer ús de la paraula, segons les disposicions d'aquest
Reglament, després d'haver-la demanat al President de la Comissió.
Article 5
1. Per al compliment de l’activitat parlamentària, els Consellers Generals tenen el
dret a que l’Administració Pública els faciliti les dades, informes o documents que
obren en el seu poder. La demanda d’informació es realitzarà a través del Síndic
General.
2. L’Administració requerida disposarà d’un termini de trenta dies per trametre la
documentació sol·licitada o bé permetre al Conseller General l’accés directe a la
documentació, justificant aleshores el perquè d’aquest procediment o, en cas
contrari, per exposar les raons fonamentades en dret que impedeixen la tramesa o
l’accés directe corresponent.
3. En cas que la informació tingui la consideració de reservada o de secreta d’acord
amb la normativa que li sigui d’aplicació, la tramesa de la documentació o el seu
accés directe seguiran el procediment establert en la referida normativa.
4. Una vegada transcorregut el termini, el Síndic General, a requeriment del
conseller general sol·licitant, requerirà de l’Administració el compliment de
l’obligació derivada del present article.
5. Si un conseller general considera que no se li ha tramés la documentació
requerida o la que se li ha tramés és incompleta, pot formular un complement de
demanda. Aquesta es realitzarà mitjançant escrit dirigit a la Sindicatura, i aquesta es
tramitarà a través del Síndic General. L’Administració requerida disposarà d’un
termini màxim de quinze dies per trametre la documentació sol·licitada o bé
permetre al Conseller General l’accés directe a la documentació, justificant
aleshores el perquè d’aquest procediment o, en cas contrari, per exposar les raons
fonamentades en dret que impedeixen la tramesa o l’accés directe corresponent.
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6. Quan les característiques de la documentació sol·licitada ho requereixin,
l’Administració requerida podrà permetre al Conseller General sol·licitant l’accés
directe a aquesta perquè la estudiï i prengui les notes que consideri escaients. En
aquest supòsit, el Conseller General podrà accedir a la documentació acompanyat
dels seus assessors, prèviament acreditats al Consell General.
7. Els assessors, als efectes determinats en el paràgraf anterior, hauran d’acreditar-se
mitjançant comunicació del Conseller General sol·licitant al Síndic General, el qual
ho comunicarà a l’Administració requerida.
8. Els terminis determinats en el present article es computaran amb els dies hàbils
que correspongui segons l’administració objecte de la petició d’informació.
Article 6
Els Consellers Generals tenen el deure de complir les funcions i obligacions que els
imposa aquest Reglament.
Article 7
Els Consellers Generals tenen l'obligació d'observar la cortesia deguda i de
respectar les normes d'ordre i de disciplina establertes en aquest Reglament. El seu
acompliment és garantit pel Síndic General, que cridarà a l'ordre al conseller general
que no s'hi atengués. Tenen també l'obligació de guardar secret sobre les actuacions
o resolucions que tinguin aquest caràcter, d'acord amb la Constitució i aquest
Reglament.
Article 8
1. Els Consellers Generals han de presentar el seu currículum polític i professional i
han de declarar els càrrecs públics que ocupen i, si fos el cas, a quin dels càrrecs
incompatibles renuncien, segons el model i forma aprovat per la Sindicatura.
També hauran de declarar aquells càrrecs que ostentin en empreses privades, així
com les seves activitats professionals.
2. En el cas que hi hagi un canvi en la situació declarada pels consellers generals en
l’apartat 1 del present article, aquests ho han de comunicar a la Comissió
Permanent en el termini d’un mes des que s’hagi esdevingut, per tal que la Comissió
emeti un informe, si escau, respecte a la nova situació, en el termini de vuit dies. Si
el canvi que es declara consisteix en el cessament d’alguna de les activitats
declarades, la Comissió no ha d’elaborar l’informe.
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3. Els Consellers Generals no poden invocar o utilitzar la seva condició per a
l’exercici d’activitats comercials, industrials o professionals.
Article 9
1. Els Consellers Generals rebran una assignació econòmica que determinarà el
Consell General a càrrec del Pressupost d'aquest.
2. El Conseller General que, sense justificació suficient o sense autorització de la
Sindicatura, deixi d'assistir a tres sessions consecutives del Consell General o a cinc
d'alternes durant un any natural haurà d’ésser privat del dret a percebre l'assignació
econòmica corresponent a dos trimestres.
Article 10
1. Els Consellers Generals no poden ésser sotmesos a cap procediment judicial o
disciplinari, ni se'ls pot exigir cap tipus de responsabilitat fora del Consell General
pels vots i opinions emesos en l'exercici del càrrec.
2. En el cas de detenció o retenció, inculpació o processament d'un Conseller
General, el Síndic General n'informarà immediatament al Consell General.
Article 11
Els Consellers Generals perdran la seva condició per les causes següents:
a) per extinció del mandat, en expirar el del Consell General, excepte els membres
de la Comissió Permanent, que la mantindran fins que estigui constituït el nou
Consell General;
b) per decisió ferma que anul.li la seva elecció o proclamació;
c) per defunció;
d) per incapacitat judicialment declarada;
e) per l'exercici d'un càrrec públic incompatible amb el de Conseller General;
f) per sentència ferma que l'inhabiliti per a l'exercici de càrrecs públics per un temps
superior al del període de mandat que li resta;
g) per renúncia, expressada per escrit al Síndic General i ratificada personalment
davant la Sindicatura.
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La pèrdua de la condició de conseller general derivada per les causes enumerades
en les lletres b), d), e) i f) esdevé efectiva una vegada constatada per la Comissió
Permanent.
Article 12
La condició de Conseller General queda suspesa:
a) per sentència ferma que l'inhabiliti per a l'exercici de càrrecs públics per un
temps inferior al que li resta de mandat;
b) per haver estat processat o haver estat condemnat per sentència ferma a penes
distintes a la d'inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics, quan el Consell
General ho acordi per majoria de tres cinquenes parts, atesa la naturalesa de la pena
o la gravetat dels fets;
c) quan el Ple del Consell General, així ho decideixi, d'acord amb les previsions del
Capítol desè del Títol II del present Reglament.
Article 13
En el cas que un Conseller General deixi vacant el seu escó per qualsevol de les
causes de l'art. 11, aquesta vacant serà coberta d'acord amb la llei.
CAPÍTOL TERCER. DEL SÍNDIC GENERAL I DE LA SINDICATURA
Secció primera. De les funcions del Síndic General i de la Sindicatura
Article 14
1. La Sindicatura, com a òrgan rector del Consell General, està integrada pel Síndic
General, el Subsíndic General i dos Secretaris.
2. La Sindicatura és presidida, dirigida i coordinada pel Síndic General.
3. La Sindicatura pren els seus acords per majoria. En cas d'empat, el Síndic
General té vot de qualitat.
4. Els càrrecs de Síndic General i de Subsíndic General són incompatibles amb
qualsevol altre càrrec o funció pública.
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Article 15
1. El Síndic General representa el Consell General, assegura els seus treballs,
ordena i dirigeix amb imparcialitat els debats de la Cambra, i compleix i fa complir
el Reglament, que en cas de dubte interpreta.
2. El Síndic General vetlla pel manteniment de l'ordre dins de totes les
dependències del Consell General. A aquests efectes, en el seu interior n'és
l'autoritat màxima i pot prendre totes les mesures que consideri pertinents.
3. Exerceix també totes les altres funcions que la Constitució, aquest Reglament o
les lleis li atribueixen.
Article 16
1. El Subsíndic General substitueix el Síndic General per vacança, absència o
impediment. En aquest cas té la plenitud de drets, deures i atribucions que
corresponen al Síndic General.
2. Pot ostentar, per delegació del Síndic General, la representació del Consell
General.
3. Així mateix ha de complir qualsevol altra funció que li encomanin el Síndic
General o la Sindicatura.
Article 17
Els Secretaris:
a) autoritzen, per torn, amb el vistiplau del Síndic General, les actes del Ple, de la
Sindicatura i de la Junta de Presidents, i n'expedeixen les certificacions;
b) donen lectura als documents que hagin d'ésser comunicats al Consell General;
c) col·laboren, sota la direcció del Síndic General, en la realització dels treballs del
Consell General;
d) asseguren la correcció de la crida i recompte en les votacions.
Article 18
1. Es competència de la Sindicatura:
a) aplicar el Reglament; i suplir-lo en cas d'omissió, escoltada la Junta de Presidents;
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b) adoptar les decisions necessàries per a la realització dels treballs parlamentaris;
c) executar el pressupost del Consell General;
d) d'acord amb el Reglament, qualificar els escrits i documents de caràcter
parlamentari, declarar-ne l'admissibilitat i decidir-ne la tramitació;
e) totes les altres que li siguin encomanades per aquest Reglament.
2. Si un Conseller General discrepés d'una decisió de la Sindicatura corresponent a
l'apartat d) pot sol·licitar per escrit la seva revisió davant la mateixa Sindicatura. La
resolució aleshores, haurà d'ésser motivada i tindrà caràcter definitiu.
Article 19
La Sindicatura es reuneix a convocatòria del Síndic General. És assessorada pel
Secretari General qui en redacta les actes i atén a l'execució dels seus acords, sota la
direcció del Síndic General. El Secretari General és nomenat pel Síndic General,
escoltada la Sindicatura, d’entre persones titulades en Dret, preferentment, d’entre
els lletrats del Consell General.
Secció segona. De l'elecció del Síndic General i de la Sindicatura
Article 20
El Ple elegeix, entre els seus membres, el Síndic General i els altres membres de la
Sindicatura en la sessió constitutiva. El seu mandat comprendrà tota la legislatura.
El síndic i subsíndic generals no poden exercir el seu càrrec més de dos mandats
consecutius complets.
Article 21
1. Es procedirà en primer lloc a l'elecció conjunta del Síndic General i del Subsíndic
General. Una cinquena part dels Consellers Generals podran presentar, fins a vinti-quatre hores abans de l'inici de la sessió, les candidatures. Cada candidatura
contindrà el nom i l'acceptació de les dues persones que la formen. Cada Conseller
General només podrà signar una sola candidatura.
2. Després de donar lectura dels noms que composen cadascuna de les
candidatures presentades, es procedirà tot seguit a la votació, que serà secreta per
papereta. Cada Conseller General votarà una sola candidatura i resultarà elegida
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aquella que obtingui la majoria absoluta del Consell General. Si cap candidatura
l'assolís, es procedirà a una segona votació entre les dues candidatures que hagin
estat més votades i serà elegida aquella que obtingui més vots. Si es produís un
empat, es procedirà a una nova votació i, si en aquesta encara es mantingués,
resultarà elegida aquella en què el candidat a Síndic General sigui de major edat.
3. Anunciat el resultat de la votació conjunta de Síndic General i Subsíndic General,
el Consell General procedirà tot seguit a l'elecció dels Secretaris de la Sindicatura.
Cada Conseller General votarà un sol nom i resultaran elegits els dos que obtinguin
més vots. Si es produís un empat, es procedirà com en el cas anterior, però arribat
el cas, resultarà elegit Secretari el de menor edat.
Article 22
Realitzades de manera ininterrompuda totes les votacions i escrutinis per cobrir els
càrrecs de la Sindicatura, el Síndic General electe prestarà jurament o promesa
d'acatament a la Constitució i a continuació ocuparà el seu lloc. Després prestaran
jurament o promesa el Subsíndic General i els dos Secretaris, que ocuparan tot
seguit el seu lloc. Finalment, després de prestar el jurament o promesa la resta de
Consellers Generals presents, el Síndic General aixecarà la sessió constitutiva.
Article 23
Si durant la legislatura es produís la vacant del càrrec de Síndic General o de
Secretari, es procedirà a una nova elecció d'acord amb el procediment de l'article
21. Si la vacant es produís en el càrrec de Subsíndic General, el Síndic General
proposarà un candidat que haurà d'ésser elegit pel Ple.
CAPÍTOL QUART. DELS GRUPS PARLAMENTARIS I DE LA JUNTA

DE PRESIDENTS

Secció primera. Dels Grups Parlamentaris
Article 24
1. Durant els primers cinc dies hàbils després de la constitució del Consell General,
un mínim de tres Consellers Generals poden constituir un Grup Parlamentari,
mitjançant una declaració signada pels seus membres amb indicació del nom del
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Grup Parlamentari, que serà traslladada al Síndic General. Esgotat aquest termini
no és possible la creació de nous grups parlamentaris durant la legislatura.
2. Cada Conseller General només pot formar part d'un Grup Parlamentari.
3. Els Consellers Generals que en el termini establert en l’apartat 1 no hagin quedat
integrats en cap Grup Parlamentari poden incorporar-se a un d'ells, prèvia
acceptació del seu President, durant els sis primers dies de cada període de sessions,
amb igualtat de drets i deures que els Consellers Generals que l'haguessin constituït.
4. Els Consellers Generals que no es trobin incorporats a cap Grup Parlamentari
són Consellers Generals no adscrits. Quan hi hagi més de dos Consellers Generals
que no estiguessin incorporats a un Grup Parlamentari, tots els qui es trobin en la
mateixa situació quedaran incorporats a un Grup Mixt. La participació del Grup
Mixt en les activitats del Consell General és anàloga a la dels altres Grups
Parlamentaris, sense prejudici de les especificitats que es recullen en la present
secció.
Article 25
1. El Consell General posarà a disposició dels Grups Parlamentaris els mitjans
materials i recursos econòmics per a la realització de les seves funcions, per mitjà
d’una subvenció fixa idèntica per a cadascun d’ells i d’una subvenció variable en
funció del número de consellers generals de cada grup. L’import destinat a la
subvenció fixa no podrà ser inferior al 50% del total de la subvenció destinada als
grups parlamentaris.
Els recursos econòmics transferits han de ser destinats exclusivament a finançar
activitats i altres despeses relacionades amb l’exercici de funcions parlamentàries.
2. Els grups parlamentaris han de portar una comptabilitat específica de la gestió de
les assignacions rebudes del Consell General, la qual ha de ser lliurada a la
Sindicatura, per ser tramesa al Tribunal de Comptes, abans de l'1 d'abril de l'any
següent al del tancament de l'exercici, per la seva fiscalització.
3. La Sindicatura, escoltada la Junta de Presidents, estableix les regles a les quals
s’ha d’ajustar la comptabilitat dels grups parlamentaris amb relació a les
assignacions rebudes del Consell General.
4. Sense prejudici del que preveu l’apartat 2 del present article, al final de cada
legislatura els grups parlamentaris han de presentar a la Sindicatura la liquidació dels
comptes corresponent a les assignacions rebudes del Consell General. Aquesta
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presentació es realitzarà mitjançant una declaració responsable del president del
grup parlamentari. La liquidació dels comptes serà publicada al Butlletí del Consell
General, i tramesa al Tribunal de Comptes per la seva fiscalització.
5. El Consell General posarà també a la disposició dels Consellers Generals no
adscrits els mitjans materials i recursos econòmics per a la realització de les seves
funcions parlamentàries de forma proporcional als recursos atribuïts als grups
parlamentaris. Hauran de portar una comptabilitat especifica de la gestió de les
assignacions rebudes, en els termes regulats en el present article.
6. Els romanents que puguin existir de les assignacions rebudes pels grups
parlamentaris i pels consellers generals no adscrits, un cop finalitzada la legislatura,
han de ser retornats al Consell General.
Article 26
1. Cada Grup Parlamentari remetrà a la Sindicatura, dins el termini indicat en
l’apartat 1 de l’article 24, la llista dels Consellers Generals que l'integren i indicarà el
nom del President i del President suplent, així com el seu reglament intern. El seu
President comunicarà a la Sindicatura les altes i baixes que puguin produir-se en el
Grup Parlamentari.
2. Clos el termini indicat en l’apartat 1 de l’article 24 per la constitució voluntària de
Grups Parlamentaris, i constatada l’existència d’un Grup Mixt, els seus membres
disposaran d’un termini suplementari de deu dies a fi d’indicar per escrit al Síndic
General el nom del President i del President suplent, així com el seu reglament
intern, que haurà de respectar els principis de pluralitat i proporcionalitat.
Transcorregut aquest termini sense que el Grup Mixt hagi aprovat el seu reglament
intern, la Sindicatura, escoltada la Junta de Presidents, dictarà les normes de
funcionament d’aquest grup. Així mateix, i fins i tant no hagin determinat la
Presidència i Presidència suplent del Grup Mixt, aquestes funcions de representació
seran exercides de forma rotatòria per cada període de sessions. En qualsevol cas, el
Grup Mixt podrà adoptar amb posterioritat les disposicions que consideri
oportunes quan a la seva representació i organització.
3. Els canvis en la composició del Grup Mixt comporten necessàriament el
cessament en els càrrecs de President i President suplent, així com la fi de la
vigència del reglament intern, i l’obligació de comunicar al Síndic General els
eventuals canvis que s’hagin produït tant en la presidència com en el reglament
intern d’acord amb la nova composició, en el termini de deu dies des de que s’hagi
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produït el canvi. Transcorregut aquest termini sense haver-se rebut la comunicació,
seran d’aplicació les previsions recollides en l’apartat anterior.
4. Mentre el Grup Mixt no procedeixi a la designació dels seus càrrecs
representatius, els òrgans del Consell General dels què aquests formin part, en
especial la Junta de Presidents, podran adoptar les decisions que resultin oportunes
per garantir el funcionament normal del Consell General.
Article 27
Els Consellers Generals que accedeixin al seu càrrec després de la sessió
constitutiva hauran d'incorporar-se a un Grup Parlamentari en els cinc dies
posteriors al seu jurament o promesa, amb l'acceptació del seu President. En el cas
que no es realitzi la incorporació, esdevindrà Conseller General no adscrit o, en el
seu cas, quedarà incorporat al Grup Mixt.
Article 28
La separació d'un Conseller General d'un Grup Parlamentari comporta la pèrdua de
la presència en les Comissions de què formava part.
Article 29
Si, com a conseqüència de les baixes produïdes, un Grup Parlamentari arriba a tenir
dos o menys de dos Consellers Generals, el Grup Parlamentari quedarà
automàticament dissolt i els seus integrants esdevindran Consellers Generals no
adscrits o, en el seu cas, quedaran incorporats al Grup Mixt.
Secció segona. De la Junta de Presidents
Article 30
Els Presidents dels Grups Parlamentaris formen la Junta de Presidents, que és
presidida pel Síndic General, assistit per un Secretari de la Sindicatura. El Secretari
General aixeca acta de les sessions. Els Presidents dels Grups Parlamentaris poden
ésser substituïts pel President suplent. Poden assistir-hi els altres membres de la
Sindicatura i un representant del Govern, i a aquest efecte seran informats de les
seves reunions. El Síndic General pot convocar-hi, si s'escau, els Presidents de les
Comissions.
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Article 31
La Junta de Presidents és convocada pel Síndic General a petició de dos Grups
Parlamentaris o a iniciativa pròpia. La Junta de Presidents es reunirà, com a mínim,
una vegada al mes durant els períodes de sessions.
Article 32
En cas de votació els vots es computaran pel sistema ponderat i, per tant, cada
President de Grup Parlamentari tindrà tants vots com Consellers Generals integren
el seu Grup Parlamentari.
Article 33
Sens perjudici de les altres atribucions que li atorga aquest Reglament, les funcions
de la Junta de Presidents són:
a) establir els criteris per ordenar i facilitar els debats i les tasques del Consell
General;
b) determinar la Comissió competent per a conèixer les iniciatives parlamentàries;
c) fixar el nombre de membres de cada Grup Parlamentari en les Comissions;
d) assignar els escons que corresponen a cada Grup Parlamentari en la Sala de
Sessions.
CAPÍTOL CINQUÈ. DEL PLE
Article 34
El Ple és l'òrgan suprem del Consell General. És convocat pel Síndic General per
iniciativa pròpia o a sol·licitud del Cap de Govern, de dos Grups Parlamentaris o
d'una cinquena part dels Consellers Generals.
Article 35
1. Els Consellers Generals seuen sempre al mateix lloc en la Sala de Sessions. Els
membres del Govern hi disposaran d'un lloc especialment destinat i podran
intervenir d'acord amb el present Reglament.
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2. Només tenen accés a la Sala de Sessions els Consellers Generals, els membres del
Govern, els funcionaris del Consell General en l'exercici de la seva funció i les
persones autoritzades de manera expressa pel Síndic General.
Article 36
El Consell General queda constituït quan els Consellers Generals es reuneixen a
convocatòria del Síndic General per tractar d'un ordre del dia d'acord amb la
Constitució i el present Reglament. La llista dels Consellers Generals presents
quedarà incorporada a l'acta de la sessió.
CAPÍTOL SISÈ. DE LA COMISSIÓ PERMANENT
Article 37
1. El Consell General nomenarà una Comissió Permanent encarregada de vetllar
pels poders de la Cambra quan aquesta estigui dissolta o en el període entre
sessions. La Comissió Permanent està integrada pel Síndic General, tres Consellers
Generals elegits pels Consellers Generals electes en col·legi nacional i tres elegits
pels Consellers Generals electes en col·legis parroquials.
2. La Comissió Permanent vetlla pel compliment de les normes sobre
incompatibilitats dels Consellers Generals. Demanaran als Consellers Generals que
declarin els càrrecs que ocupen i, si fos el cas, a quin dels càrrecs incompatibles
renuncien, i a aquest efecte podran reclamar la documentació que sigui necessària.
3. La Comissió Permanent exercirà aquelles competències que li siguin atribuïdes
per llei.
4. La Comissió Permanent acompanyarà el Síndic General en la recepció dels
juraments i en les preses de possessió que hagin de realitzar-se davant d'ell.
5. La Comissió Permanent és convocada pel Síndic General a iniciativa pròpia o a
sol·licitud de tres Consellers Generals o del Cap de Govern.
6. La Comissió Permanent donarà compte al Consell General dels afers tractats i de
les decisions adoptades en la primera sessió en què aquest es reuneixi.
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CAPÍTOL SETÈ. DE LES COMISSIONS
Article 38
Les Comissions del Consell General estaran formades pel nombre de Consellers
Generals establert per la Sindicatura, d'acord amb la Junta de Presidents,
proporcional al nombre de Consellers Generals de cada Grup Parlamentari. Els
Consellers Generals seran designats pels Grups Parlamentaris.
Article 39
Els membres de les Comissions poden ésser substituïts per Consellers Generals del
mateix Grup Parlamentari, prèvia comunicació pel seu President al Síndic General.
Quan la substitució serà per una sola vegada és suficient la comunicació al
President de la Comissió a l'inici de la reunió, i els substituts seran admesos com a
membres de la Comissió.
Article 40
Les Comissions podran convocar els membres del Govern a les seves reunions. Els
membres del Govern podran demanar l'assistència a les mateixes. En ambdós casos
hi tindran veu, així com dret a obtenir una còpia de l'acta que reculli la seva
compareixença.
Article 41
Les Comissions han d'elegir un President i un Vice-president. El Vice-president
substituirà el President en cas d'absència, vacant o impossibilitat del president. Tots
dos hauran d'ésser elegits en la primera reunió ordinària que celebri la Comissió,
després d'haver-se produït la vacant.
Article 42
Les presidències de les Comissions seran distribuïdes per la Sindicatura d'acord
amb la Junta de Presidents entre els Grups Parlamentaris de manera proporcional
en funció del nombre de Consellers Generals de cadascun.
Article 43
Els membres de la Sindicatura no poden presidir cap Comissió, a excepció del
Síndic General que és President de dret de totes elles.
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Article 44
El President convoca les reunions de la Comissió a iniciativa pròpia, a petició de
dos Grups Parlamentaris o de dues cinquenes parts dels seus membres, amb un
ordre del dia. Les Comissions no poden reunir-se al mateix temps que el Ple. Per
tractar temes relatius al procediment legislatiu sotmès al tràmit d'urgència les
Comissions poden ésser convocades en els períodes entre sessions, sense que sigui
necessari l’acord de la Comissió Permanent.
Article 45
Les Comissions intervenen en tots aquells temes, projectes o propostes que, segons
el Reglament, els encarregui la Sindicatura, d'acord amb la Junta de Presidents. Han
de realitzar el seu treball en el període màxim de tres mesos, excepte quan la
Sindicatura els autoritzi a allargar aquest termini, atesa la singularitat de la tasca o el
volum de l'activitat.
Article 46
Hi hauran vuit Comissions Legislatives permanents: 1) Justícia, Interior i Afers
institucionals, 2) Política Exterior, 3) Economia (Agricultura, Indústria, Comerç i
Turisme), 4) Finances i Pressupost, 5) Política Territorial, Urbanisme i Medi
Ambient, 6) Sanitat, 7) Afers Socials i Igualtat, 8) Educació, Recerca, Cultura,
Joventut i Esports.
Cada Comissió Legislativa permanent comptarà amb un mínim de cinc Consellers
Generals. Cada Conseller General pot ésser membre de tres Comissions
Legislatives permanents com a màxim.
Article 47
Les Comissions Legislatives permanents examinaran totes les propostes legislatives
que els corresponguin per raó de la matèria i que els trameti la Sindicatura d'acord
amb la Junta de Presidents. També examinaran totes aquelles propostes no
legislatives, informacions o temes que per raó de la matèria els trameti el Síndic
General.
Article 48
1. El Consell General podrà crear en cada legislatura Comissions d'estudi o
d'enquesta sobre qualsevol qüestió d'interès públic, a proposta de la Sindicatura, de
dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels consellers generals. El debat de
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la proposta de creació es farà d’acord amb allò establert per a les propostes d’acord.
Els grups parlamentaris podran presentar-hi esmenes fins a 24 hores abans de
l’hora fixada per a començar la sessió.
2. Pel mateix procediment podran crear-se Comissions de Legislatura de caràcter
legislatiu o de tipus especial.
3. Tant la proposta com l’acord de creació de les comissions referides als dos
apartats anteriors han de determinar com a mínim:
a) El tipus i la composició de la comissió que es crea.
b) L’objecte concret del treball que se li encarrega i la seva finalitat, i també les
possibles directrius a les quals la comissió ha d’acomodar el seu treball. En
qualsevol cas, l’objecte d’aquestes comissions no podrà versar sobre qüestions
concretes que estiguin sotmeses a un procediment jurisdiccional.
c) Les normes específiques de funcionament i el règim general d’adopció d’acords,
que en tot cas, han de respectar sempre els principis generals de funcionament de
les comissions establerts per aquest reglament.
d) El caràcter secret o públic de la comissió en aplicació del què disposa l’article
53.2. Dit caràcter podrà ser modificat en el decurs dels treballs de la comissió.
e) La possibilitat d’incorporar-hi especialistes o tècnics perquè participin en els
treballs i assisteixin a les reunions amb veu però sense vot.
f) El termini per a cloure els treballs de la comissió.
4. Les comissions, a l’inici de les seves actuacions, han d’elaborar i aprovar un pla
de treball i, si s’escau, el llistat de les compareixences previstes. Tanmateix, tant el
pla de treball com el llistat de compareixences es podran modificar en la mesura
que les noves necessitats sobrevingudes durant les seves actuacions així ho
justifiquin.
5. Les conclusions de les comissions quedaran reflectides en un dictamen que ha de
ser publicat en el Butlletí del Consell General i debatut pel Consell General.
6. Les conclusions aprovades pel Consell General han d'ésser comunicades al
Govern, sens perjudici que el Síndic General, per acord de la Sindicatura, les pugui
posar en coneixement del Ministeri Fiscal.
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Article 49
Les Comissions, a través del Síndic General poden:
a) demanar al Govern i a qualsevol altra autoritat o funcionari públic la informació i
documentació que considerin necessària per a la realització de llur tasca, que els
haurà d'ésser facilitada, d’acord amb les previsions de l’article 5 del present
Reglament.
b) requerir la presència davant seu dels membres del Govern, de les autoritats
electes, dels funcionaris públics que en depenguin perquè informin d'aquelles
qüestions que corresponen als temes que estan tractant d’acord amb l’article 47. Se
n'exceptuen els membres del Poder Judicial i del Tribunal Constitucional.
c) D'acord amb la llei, podran reclamar també la presència de qualsevol ciutadà. No
obstant, aquesta presència no podrà ser reclamada quan les persones estiguin
sotmeses a un procediment jurisdiccional vinculat directament amb la qüestió
objecte per la qual ha estat reclamada la seva presència o es tracti de persones
privades de llibertat.
Les compareixences d’autoritats, funcionaris o altres persones, relatives a matèries
declarades per llei secretes o confidencials, només es duran a terme davant la
comissió si, prèviament, se n’ha declarat el caràcter secret de la mateixa.

TÍTOL II. DEL FUNCIONAMENT DEL CONSELL GENERAL
CAPÍTOL PRIMER. DE LES SESSIONS
Article 50
El Consell General es reuneix anualment durant dos períodes ordinaris de sessions
compresos entre el primer de març i el 15 de juliol, i entre el primer de setembre i el
31 de gener.
Article 51
1. El Síndic General convoca totes les sessions del Ple del Consell General, siguin
tradicionals, ordinàries o extraordinàries. Les sessions de les Comissions són
convocades pel seu President.
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