
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. 
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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. 


