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CAPÍTOL SISÈ. DE LA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA 

Article 82 
1. A petició del Govern, de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels 
Consellers Generals, la Sindicatura pot acordar que una qüestió tingui el 
procediment d'urgència a partir del tràmit següent a aquell en curs. 

2. La declaració d'urgència implica la reducció de tots els terminis i la prioritat en la 
tramitació. Si la Sindicatura no indica altrament, els terminis quedaran reduïts a la 
meitat. 

CAPÍTOL SETÈ. DE LA CADUCITAT DE LES INICIATIVES I 
TRÀMITS PARLAMENTARIS 

Article 83 
1. Totes les iniciatives i tràmits parlamentaris realitzats en les qüestions no 
concloses caduquen en finalitzar la legislatura. 

2. Els informes del Raonador del Ciutadà així com les memòries i els informes del 
Tribunal de Comptes s’han de traslladar a la legislatura següent. La comissió 
legislativa corresponent, per majoria absoluta, pot acordar de continuar el 
procediment en el tràmit on era quan el Consell General es va dissoldre. 

3. En cas que una iniciativa legislativa, presentada d’acord amb la lletra d) de 
l’article 102, es trobi a tràmit parlamentari en el moment en què finalitzi la 
legislatura, aquesta no caducarà, però podrà retrotreure´s al tràmit que decideixi la 
Sindicatura, escoltada la Junta de Presidents, sense que sigui necessari, en cap cas, 
presentar una nova certificació acreditativa d’haver-se reunit el mínim de signatures 
exigides. 

CAPÍTOL VUITÈ. DE L'ELECCIÓ DE PERSONES 

Article 84 
Per a les eleccions de persones que la Constitució o les lleis encomanin al Consell 
General i que no estiguin previstes de manera expressa en aquest Reglament, els 
Grups Parlamentaris podran presentar en el Registre de la Secretaria General, fins 



 26 

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 


