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CAPÍTOL QUART. DE LES VOTACIONS 

Article 69 
Si arribat el moment d'una votació o realitzada aquesta no hi fos present la meitat 
dels membres del Consell General, el Síndic General posposarà la votació i 
anunciarà una hora dins la mateixa sessió per realitzar- la. Si arribats a aquesta hora, 
tampoc no hi hagués quòrum suficient per procedir a la votació, aquesta quedarà 
ajornada per a un proper Ple, però el debat no es reiterarà. 

Article 70 
1. Els acords seran vàlids quan hagin estat aprovats per la majoria simple dels 
Consellers Generals presents, sens perjudici de les majories especials determinades 
per la Constitució, les lleis o el present Reglament. 

2. Hi ha majoria simple quan els vots positius superen els negatius. Hi ha majoria 
absoluta quan el nombre de vots a favor supera la meitat del total de membres 
efectius del Consell General. 

Article 71 
1. El vot és personal i indelegable. Cada Conseller General té un sol vot. Ningú pot 
prendre part en les votacions que afectin al seu estatut personal com a Conseller 
General. 

2. En els casos d’embaràs, maternitat, malaltia greu o hospitalització que impedeixin 
el desplaçament del conseller general pel desenvolupament normal de la funció 
parlamentària, si les circumstàncies que concorren ho justifiquen suficientment, la 
Sindicatura podrà autoritzar, mitjançant escrit motivat, que els Consellers Generals 
emetin el seu vot en les sessions plenàries, per procediments no presencials. 

Amb aquesta finalitat, el Conseller General cursarà la sol·licitud oportuna, per escrit 
dirigit a la Sindicatura, la qual li comunicarà la seva decisió, precisant, en el seu cas, 
les votacions i el període de temps en el qual podrà emetre el seu vot mitjançant el 
procediment determinat. El vot emès per aquest procediment haurà d’ésser 
verificat personalment per mitjà del sistema que, amb aquesta finalitat, determini la 
Sindicatura i obrarà en poder del Síndic General amb caràcter previ a l’inici de la 
votació corresponent. 
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Article 72 
1. Les votacions públiques poden ésser: ordinària o bé oral per crida. D'acord amb 
el Reglament i a proposta del Síndic General, es pot votar per assentiment. Les 
votacions secretes seran amb papereta. 

2. Finalitzada una votació ordinària si un conseller general, de forma immediata i 
abans de passar a la següent qüestió, manifesta que s’ha produït un error en el sentit 
del seu vot podrà demanar la rectificació del mateix. 

Article 73 
En la votació pública oral per crida, la Sindicatura cridarà els Consellers Generals 
que respondran sí, no o declararan que s'abstenen. 

L'elecció de Cap de Govern, la moció de censura i la qüestió de confiança són 
sempre votacions orals per crida. 

Article 74 
En la votació pública ordinària el Síndic General demanarà als Consellers Generals 
presents els vots a favor, els vots en contra i les abstencions. 

Article 75 
Es consideraran aprovades per assentiment les propostes del Síndic General quan, 
després d'haver estat anunciades, no susciten cap objecció o oposició. 

Article 76 
La votació secreta es farà sempre per crida nominal als Consellers Generals i 
mitjançant paperetes introduïdes dins d'una urna. La votació serà secreta quan ho 
exigeixi aquest Reglament o quan ho acordi el Consell General, a proposta de dos 
Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels Consellers Generals. 

Article 77 
Si en una votació es produís un empat, aquella es repetirà i si encara persistís es 
considerarà desestimada la proposta. 
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Article 78 
En el cas de les votacions públiques ordinària, per crida o per assentiment, una 
vegada realitzada la votació, anunciat el resultat i finalitzat el punt corresponent de 
l'ordre del dia, els Grups Parlamentaris podran explicar breument el seu vot. També 
podrà fer-ho el Conseller General que ha votat de manera diferent al seu Grup 
Parlamentari i, en el cas que no hagin intervingut en el debat, els Consellers 
Generals no adscrits. El Síndic General pot atorgar també aquesta possibilitat quan 
en un debat, subdividit en diverses parts diferenciades, s'hagi acabat una d'elles. 

CAPÍTOL CINQUÈ. DELS TERMINIS 

Article 79 
El còmput dels terminis no establerts en la Constitució i regulats per aquest 
Reglament es computaran amb els dies hàbils compresos en els períodes ordinaris 
de sessions, llevat que l’afer en qüestió hagi estat inclòs en l’ordre del dia d’una 
sessió extraordinària. La Sindicatura ha de fixar els dies que s’han d’habilitar perquè 
hi hagi temps de complir els tràmits que permetin dur a terme la referida sessió. Els 
terminis indicats en mesos, es computaran de data a data. De manera excepcional, 
la Sindicatura podrà habilitar com a hàbils a efectes determinats els dies dels 
períodes entre sessions, per raons d'urgència. 

Article 80 
La Sindicatura a iniciativa pròpia, d'un Grup Parlamentari o d'una cinquena part de 
Consellers Generals pot acordar la pròrroga o reducció dels terminis establerts per 
aquest Reglament. Fora de casos excepcionals, les pròrrogues no han d’excedir un 
espai de temps igual al fixat. 

Article 81 
Els documents parlamentaris dirigits al Consell General o a qualsevol òrgan de la 
Cambra hauran de lliurar-se al Registre de la Secretaria General en els dies i hores 
que disposi el Síndic General, però en tot cas caldrà que en quedi garantit el registre 
de tal manera que puguin exhaurir-se els terminis dels dies i hores establerts. 


