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CAPÍTOL CINQUÈ. DELS DEBATS SOBRE L'ORIENTACIÓ 
POLÍTICA DEL GOVERN 

Article 134 
1. Anualment, el Consell General celebrarà un debat sobre l'orientació política 
global del Govern. El debat s'iniciarà amb la intervenció del Cap de Govern que 
presentarà l'informe pertinent davant el Ple. 

2. Realitzada l'exposició del Cap de Govern, el Síndic General pot suspendre la 
sessió per un termini no superior a vint-i-quatre hores. Tot seguit, s'obrirà un torn 
d'intervencions dels Grups Parlamentaris per un temps de trenta minuts per a 
cadascun. Els Consellers Generals no adscrits podran intervenir en el debat per un 
temps màxim de nou minuts cadascun. El Cap de Govern i els Ministres podran fer 
ús de la paraula tantes vegades com ho sol·licitin. Cada intervenció comportarà 
l'obertura d'un torn de rèplica per un temps proporcional. 

3. Finalitzat el debat, el Síndic General fixarà un termini no superior a vint-i-quatre 
hores per tal que els Grups Parlamentaris o un Conseller General amb la signatura 
de dos més puguin presentar propostes de resolució que han d'ésser congruents 
amb la matèria objecte de debat i que no poden incloure una moció de censura. 

4. Les propostes admeses es discutiran segons l'ordre de presentació. Podran ésser 
defensades per un temps no superior als deu minuts per Grup Parlamentari. Els 
Consellers Generals no adscrits podran defensar, per un temps no superior a tres 
minuts cadascun, les propostes de resolució admeses. Acabat el torn, cada Grup 
Parlamentari i els Consellers Generals no adscrits podran indicar la seva posició 
sobre les altres propostes presentades i precisar el text que sotmeten a votació. 

5. Un cop finalitzada la discussió, cada proposta se sotmetrà a votació en el mateix 
ordre en què han estat exposades. Aprovada una proposta, totes les altres es 
votaran només en allò que faci referència als punts que no siguin idèntics o que no 
siguin contradictoris amb aquella. 

Article 135 
1. Prèvia sol·licitud del Cap de Govern poden celebrar-se debats sobre l'acció 
política i de govern. També poden sol·licitar-los una cinquena part dels Consellers 
Generals, cadascun dels quals només en podrà instar un en cada període de 
sessions. El Síndic General convocarà el Ple a aquests efectes en els quinze dies 
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següents. Igualment podran tenir lloc aquests debats si així ho decideix la 
Sindicatura d'acord amb la Junta de Presidents, a iniciativa d'un Grup Parlamentari. 

2. El debat s'iniciarà en tots els casos amb la intervenció d'un membre del Govern i 
es realitzarà d'acord amb allò que disposa l'article anterior. En el cas que el debat no 
sigui a sol·licitud del Cap de Govern, els sol·licitants disposaran d’un torn previ 
d’intervenció de deu minuts. 

CAPÍTOL SISÈ. DELS PROGRAMES, PLANS I COMUNICATS DEL 
GOVERN 

Article 136 
1. Si el Govern envia al Consell General un programa, un pla o una comunicació en 
relació amb els quals desitgés que el Consell General es pronunciés, la Sindicatura 
n'ordenarà la publicació o la distribució entre els Consellers Generals i l'inclourà en 
l'ordre del dia corresponent per ésser debatut en el Ple. 

2. El debat s'iniciarà amb la intervenció d'un membre del Govern. Seguidament, 
podran fer ús de la paraula els Grups Parlamentaris per un temps de quinze minuts, 
així com els consellers generals no adscrits, que ho sol·licitin, per un temps de cinc 
minuts. 

3. Finit el debat, els Grups Parlamentaris o un Conseller General amb la signatura 
de dos membres de la Cambra, podran presentar propostes de resolució que seran 
tramitades d'acord amb les normes del Capítol novè d'aquest Títol. 

4. Quan una llei estableix que un nomenament fet pel Govern està subjecte a 
ratificació per part del Consell General, la Sindicatura n’ordenarà la publicació o la 
distribució entre els Consellers Generals i l’inclourà en l’ordre del dia del Ple 
corresponent. La llista subjecta a ratificació es sotmetrà a una votació de totalitat. 

5. Quan una llei estableix que una actuació administrativa del Govern està subjecte 
a un acord previ del Consell General, la proposta subsegüent es tramitarà davant 
del Ple d’acord amb les normes del procediment legislatiu comú. 


