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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. 


