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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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2. Les sessions extraordinàries només poden ésser convocades per acord de la 
Comissió Permanent: per iniciativa pròpia, a petició del Cap de Govern, de dos 
Grups Parlamentaris o d'una quarta part de Consellers Generals. En el cas de les 
sessions extraordinàries de les comissions, aquestes, a més, podran ésser 
convocades a petició de la pròpia comissió interessada. En l'acord o petició ha de 
constar l'ordre del dia, que no pot ésser ni reduït ni ampliat. 

Article 52 
Una sessió comprèn totes les reunions necessàries per a tractar un ordre del dia. El 
Síndic General obre i tanca les sessions i determina el contingut de les reunions. 

Article 53 
1. Les sessions del Ple del Consell General i de les comissions són públiques. Les 
sessions de les Comissions no són públiques, únicament, quan elaboren informes 
per elevar al Ple o tracten qüestions relatives a l’organització dels seus treballs. 

2. A iniciativa de la Sindicatura, de dos Grups Parlamentaris o d'una quarta part de 
Consellers Generals, el Ple del Consell General pot acordar per majoria absoluta 
dels seus membres celebrar sessions secretes del Ple del Consell General o d’una 
comissió. 

Article 54 
1. De totes les sessions del Ple i de les Comissions del Consell General se n'aixecarà 
una acta que contindrà una relació succinta de les matèries debatudes, de les 
persones que hi han intervingut, de les incidències esdevingudes i dels acords 
adoptats. 

2. Les actes seran signades pel Síndic General i un dels Secretaris de la Sindicatura 
o, en el seu cas, pel President i el Vice-president corresponent, per ésser dipositades 
en el Consell General i trameses als Consellers Generals. Si en els quinze dies 
posteriors al dipòsit no existís cap reclamació escrita, l'acta es donarà per aprovada. 
En cas de reclamació escrita, decidirà la Sindicatura que podrà sotmetre la decisió 
final a la primera sessió ordinària del Ple o de la Comissió. 

3. Quan una sessió hagi estat secreta, es realitzarà una única acta que serà 
custodiada pel Síndic General o, en el seu cas, pel President de la comissió 
corresponent. Per a la seva aprovació se seguirà el mateix procediment de l'apartat 
anterior. 
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Article 55 
El públic assistent a les sessions del Consell General està obligat a mantenir silenci i 
ordre, i no li són permeses cap mena de manifestacions d'aprovació o de 
desaprovació. 

La Sindicatura determinarà el procediment i condicions per gestionar l’assistència 
del públic a les sessions, en funció de la disponibilitat de places i de les 
circumstàncies de cada sessió o per raons de seguretat. 

CAPÍTOL SEGON. DE L'ORDRE DEL DIA 

Article 56 
1. L'ordre del dia del Consell General és fixat pel Síndic General, d'acord amb la 
Junta de Presidents. L'ordre del dia pot ser modificat o alterat per acord del Ple del 
Consell General a proposta del Síndic General, de dos Grups Parlamentaris o d'una 
cinquena part dels Consellers Generals. 

2. L'ordre del dia de les Comissions és fixat pel seu President, el qual el comunicarà 
al Síndic General. L'ordre del dia de les Comissions pot ésser alterat o modificat per 
acord de la Comissió a proposta del President o d'una cinquena part dels Consellers 
Generals. 

3. Si hom vol introduir en l'ordre del dia del Ple o d'una Comissió un nou tema, 
aquest haurà d'haver complert els tràmits reglamentaris. 

Article 57 
El Govern pot demanar que en una sessió s'inclogui un assumpte amb caràcter 
prioritari, sempre que aquest hagi complert els tràmits reglamentaris. En aquest 
sentit haurà de comunicar-ho al Síndic General. 

CAPÍTOL TERCER. DELS DEBATS 

Article 58 
Llevat d'un acord en sentit contrari de la Sindicatura, no podrà començar cap 
deliberació o debat sobre una determinada qüestió si amb una antelació mínima de 
tres dies no ha estat distribuïda a cada Conseller General la documentació relativa a 




