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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. 




