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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