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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 
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la qüestió objecte de la deliberació o debat. Tanmateix, la Sindicatura pot reduir 
aquest termini si existeixen motius degudament justificats d’urgència o necessitat. 

El mateix procediment regirà per a les deliberacions de les Comissions. 

Article 59 
1. D’acord amb l’establert en el present Reglament, els consellers generals han de 
sol·licitar del síndic general l’ús de la paraula. Si un conseller general cridat pel 
síndic general a intervenir no hi fos present, s’entendrà que renuncia a fer-ne ús. 

2. Igualment, el cap de Govern i els ministres han de sol·licitar del síndic general 
l’ús de la paraula.  

3. Com a norma general, els consellers generals parlaran des del seu escó i el cap de 
Govern i els ministres des del lloc que tenen destinat. La Junta de Presidents acorda 
en quins casos els consellers generals, el cap de Govern i els ministres parlaran des 
de la tribuna d’oradors. 

Article 60 
Els Consellers Generals, el Cap de Govern i els Ministres no poden ésser 
interromputs mentre realitzin les intervencions orals. Només el Síndic General té la 
facultat de fer-ho per avisar l'intervinent que ha consumit el temps, per retirar la 
paraula o per cridar a l'ordre. Els Consellers Generals seran cridats a atenir- se a la 
qüestió, sempre que se n'apartin. 

Article 61 
Si en una sessió del Consell General es fan al·lusions a la persona o a la conducta 
d'un Conseller General o al Cap de Govern o a un Ministre, el Síndic General 
podrà concedir la paraula a l’al·ludit per tal que, sense entrar en el fons de la qüestió 
i durant un breu espai de temps, pugui contestar les al·lusions. Només poden ser 
contestades les al·lusions dins la mateixa sessió. 

Article 62 
El Consell General, a iniciativa del Síndic General i sense debat, pot posar fi a una 
deliberació o debat, quan entengui que la qüestió ja ha estat degudament tractada. Si 
un Grup Parlamentari ho sol·licités, el Síndic General pot concedir un torn a favor 
i un en contra de cinc minuts cadascun i ho sotmetrà tot seguit a votació. 
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Article 63 
1. Si el present Reglament no disposa altrament, en cada debat hi haurà un torn a 
favor i un torn en contra. El dret a consumir un torn en contra es manté si s'ha 
realitzat el torn a favor, encara que la proposta hagi estat retirada. 

2. La durada de les intervencions dels grups parlamentaris i del Govern no pot 
sobrepassar els deu minuts. La durada de les intervencions dels consellers generals 
no adscrits no pot sobrepassar els tres minuts. Les intervencions del Grup Mixt 
tenen la mateixa durada que les corresponents als altres grups parlamentaris i el 
temps es distribueix entre els seus membres de forma proporcional a la importància 
numèrica de les forces polítiques que l’integren, sense perjudici que el seu 
reglament intern pugui determinar altrament. 

Article 64 
En els debats de totalitat les intervencions seran de quinze minuts per Grup 
Parlamentari. Els Consellers Generals no adscrits poden intervenir per cinc minuts. 

Article 65 
En cada debat, tot Conseller General o membre del Govern que sigui contradit per 
un o més oradors tindrà dret de replicar una sola vegada per un temps no superior 
a cinc minuts. 

Article 66 
En qualsevol moment del debat, un Conseller General pot demanar al Síndic 
General l'observança del Reglament i haurà d'invocar amb precisió l'article que 
reclama que s'apliqui. El Síndic General resoldrà i la seva decisió haurà d'ésser 
acatada. 

Article 67 
En qualsevol cas, el Síndic General té plenes facultats per a l'ordenació del debat. 

Article 68 
El President de les Comissions, en les sessions d'aquestes, té les mateixes facultats 
d'ordenació del debat que el Síndic General. 




