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2. Un cop finalitzat el debat, se sotmetrà a votació la qüestió de confiança. La 
votació ha d'ésser pública i oral per crida. La confiança s'entendrà atorgada quan 
obtingui la majoria simple. En cas de no obtenir aquesta majoria el cap de Govern 
ha de presentar la seva dimissió. 

CAPÍTOL QUART. DE LES PREGUNTES 

Article 130 
1. Els Consellers Generals poden adreçar preguntes al Govern sobre temes de 
política general o bé relatives a un fet, situació o informació concreta, per tal de 
saber si aquell en té coneixement, i quina posició manté al respecte. 

2. Les preguntes s'han de presentar mitjançant un escrit dirigit a la Sindicatura, tot 
indicant si se sol·licita una resposta oral o escrita. S'entén que la resposta ha d'ésser 
escrita llevat que es faci constar el contrari. El Govern ha de trametre la resposta 
escrita en el termini de trenta dies a partir de la seva publicació. Si se sol·licita 
resposta oral s'entendrà que aquesta ha de tenir lloc davant del Ple. 

3. En cap cas s'admetran les preguntes en interès exclusivament privat del 
formulant o de qualsevol persona. 

4. Les preguntes seran admeses a tràmit per la Sindicatura que en manarà la seva 
publicació immediata. 

Article 131 
1. En cada període ordinari de sessions es celebraran, com a mínim, quatre sessions 
específiques de preguntes amb resposta oral del Govern. 

2. Les preguntes que sol·licitin una resposta oral, hauran d’ésser incloses en l'ordre 
del dia del Ple a partir del setè dia de la seva publicació. L'ordre de substanciació es 
farà d'acord amb l'ordre de prioritat en la presentació. 

3. Per a la substanciació, el Conseller General formularà la pregunta que serà 
contestada per un membre del Govern. El Conseller General disposarà d'un torn 
de rèplica i en aquest cas el membre del Govern disposarà d'un torn de dúplica. En 
cap cas el temps total per substanciar una pregunta pot excedir de vuit minuts, 
dividits en parts iguals. Finida la resposta del membre del Govern, si el Conseller 
General ho sol·licita, el Síndic General li concedirà la paraula per un minut per 
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repregunta per tal que pugui formular fins un màxim de quatre repreguntes 
estrictament sobre la mateixa matèria. El Síndic General concedirà la paraula per un 
minut a la resta de Consellers Generals que ho demanin, per tal que formulin fins a 
dues repreguntes estrictament sobre la mateixa matèria. El membre del Govern 
disposarà per a la resposta del mateix temps. 

4. Acabada una intervenció, el Síndic General donarà la paraula de manera 
immediata a qui haurà d'intervenir a continuació o bé passarà a la qüestió següent. 

Article 132 
En cada període de sessions cadascun dels Grups Parlamentaris té dret a obtenir la 
declaració d'urgència de tantes preguntes de resposta oral en el Ple com Consellers 
Generals tinguin adscrits. El mateix dret correspon al Conseller General no adscrit, 
si no existís Grup Mixt. Les preguntes de les quals se sol·licita declaració d'urgència 
poden ésser presentades fins a vint-i-quatre hores abans de l'inici del Ple. La 
publicitat quedarà assegurada per la seva distribució a l'inici de la sessió, sens 
perjudici de la posterior publicació en el Butlletí del Consell General. 

Article 133 
1. Les preguntes amb resposta oral poden menar a una moció, congruent amb la 
pregunta formulada, en què el Consell General manifesti la seva posició. Aquesta 
moció en cap cas serà de censura al Govern. 

2. La moció serà presentada davant la Sindicatura pel Conseller General que ha 
formulat la pregunta i dos Consellers Generals més, o un Grup Parlamentari 
l'endemà de la substanciació de la pregunta, i s'inclourà en l'ordre del dia de la 
sessió següent. El debat i votació es faran d'acord amb allò establert per a les 
propostes d'acord. 

3. Els consellers generals podran presentar-hi esmenes fins a 24 hores abans de 
l’hora fixada per a començar la sessió següent. 


