
 46 

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. 


