quatre dies abans del Ple en què s'hagi de procedir a la votació, les candidatures que
reuneixin els requisits establerts en cada cas, juntament amb un currículum de les
persones proposades. El Síndic General n'informarà als Consellers Generals el dia
següent, els quals podran formular-hi objeccions en les següents vint-i-quatre hores.
El dia abans del Ple la Sindicatura proclamarà els candidats.
CAPÍTOL NOVÈ. DE L'ACORD DEL CONSELL GENERAL PER A LA

CONVOCATÒRIA DE REFERÈNDUM
Article 85

Quan el Cap de Govern, fent ús de la facultat que li concedeix l'art. 76 de la
Constitució, pretengui convocar un referèndum sobre una qüestió d'ordre polític,
sol·licitarà l'acord del Consell General. A aquest fi, s'adreçarà a la Sindicatura
perquè convoqui el Ple per celebrar un debat, que serà de totalitat. Finit el debat, es
procedirà a la votació de l'acord, que serà pública i oral per crida.
CAPÍTOL DESÈ. DE L'ORDRE PARLAMENTARI
Article 86
1. Dins totes les dependències del Consell General, els Consellers Generals, el Cap
de Govern, els Ministres i el públic estan sotmesos als poders disciplinaris del
Síndic General, que els exerceix d'acord amb el present Reglament.
2. Tothom qui en les dependències del Consell General promogui desordres greus
en serà expulsat de manera immediata. Si es tracta d'un Conseller General, la
Sindicatura el suspendrà temporalment com a tal fins a un termini màxim d'un mes,
sens perjudici que el Consell General, a proposta de la Sindicatura, pugui ampliar la
sanció.
3. A iniciativa de la Sindicatura, el Ple pot sancionar amb suspensió temporal del
Conseller General que incorri en els supòsits del paràgraf anterior o que de manera
continuada i greu es negui a acatar una decisió ferma del Síndic General o dels
òrgans del Consell General.
4. Si un Conseller General o un membre del Govern, després d’ésser cridat a l’ordre
amb motiu d’adreçar paraules ofensives a les institucions públiques, a un altre
membre del Consell General, del Govern, o a qualsevol altra persona, persisteix en
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la seva conducta, podrà ser expulsat de la cambra per a la resta de la sessió. Si hi ha
hagut una rectificació, el Conseller General o el membre de Govern pot retirar les
expressions a què es refereix l’apartat anterior i demanar que no constin en acta.
Article 87
El Síndic General pot suspendre la sessió del Consell General en cas d'aldarull o
desobediència obstinada d'algun Conseller General o membre del Govern, sens
perjudici d'aplicar les sancions que en Dret hi hagi lloc, ja sigui en la mateixa sessió
o en la subsegüent. Abans de la suspensió de la sessió, el Síndic General advertirà
de la possibilitat d'adoptar aquestes mesures.
Article 88
El Síndic General pot ordenar l'expulsió immediata de les persones que, entre el
públic, no s'atinguin a allò que disposa l'art. 55. Si una persona del públic comet
una infracció greu serà conduïda davant l'Autoritat competent. En cas de desordre
el Síndic General pot ordenar el desallotjament del públic present a la Sala del
Consell General.
CAPÍTOL ONZÈ. DE LES PUBLICACIONS
Article 89
El Diari Oficial del Consell General reproduirà totes les intervencions, incidències i
acords adoptats en les sessions públiques del Consell General.
Article 90
El Butlletí del Consell General publicarà tots els projectes i proposicions de llei, les
esmenes ordenades pel Ponent i l'informe de les Comissions legislatives amb les
esmenes i vots particulars que hagin de debatre's en el Ple, els acords de les
Comissions i del Ple, les propostes de resolució, les preguntes i les respostes, les
comunicacions i els acords que el Govern trameti al Consell General, i qualsevol
altre text o document que exigeixi aquest Reglament o que ordeni el Síndic General,
atès el seu interès en la tramitació parlamentària.
Article 91
Per raons d'urgència el Síndic General pot ordenar que, per tal que siguin debatuts i
votats els documents a què es refereix el paràgraf anterior, aquests puguin ser
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