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CAPÍTOL SETÈ. DE LES SESSIONS INFORMATIVES 

Article 137 
1. A petició del Consell General o d'una Comissió, o bé per iniciativa pròpia, el Cap 
de Govern o qualsevol dels Ministres compareixeran per tenir una sessió 
informativa davant del Consell General o d'una comissió, prèvia inclusió del tema 
en l'ordre del dia. 

2. La sessió constarà d'una exposició oral del Cap de Govern o d'un dels Ministres. 
Els Consellers Generals podran formular preguntes o fer observacions. La sessió es 
clourà amb la resposta del Cap de Govern o del Ministre. 

CAPÍTOL VUITÈ. DEL CONTROL DE LA LEGISLACIÓ DELEGADA 

Article 138 
1. Quan, d'acord amb allò establert a l'art. 59 de la Constitució, el Govern aprovi un 
decret legislatiu, aquest serà tramès a la Sindicatura que n'ordenarà la seva 
publicació al Butlletí del Consell General. 

2. Si durant el mes següent cap Conseller General ni cap Grup Parlamentari hi 
formulen objeccions, s'entendrà que el Govern ha exercit correctament la funció 
legislativa que li havia delegat el Consell General. Si, per contra, un Conseller 
General o un Grup Parlamentari formulés alguna objecció, s'adreçarà a la 
Sindicatura, que en donarà trasllat a la Comissió legislativa competent per tal que 
emeti un informe. Aquest serà debatut i votat en el Ple. 

3. Aquest procediment de control no s'aplicarà quan la llei de delegació prevegi un 
procediment propi. 

CAPÍTOL NOVÈ. DE LES PROPOSTES D'ACORD 

Article 139 
1. Un Grup Parlamentari o un Conseller General amb la signatura de dos membres 
de la Cambra, poden presentar al Ple propostes d'acord sobre matèries no 
legislatives. 
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Les propostes seran adreçades per escrit a la Sindicatura que, un cop admeses a 
tràmit, n'ordenarà la publicació i en trametrà còpia al Govern. Publicada la 
proposta, s'obrirà un període de quinze dies durant el qual els Grups Parlamentaris 
i els consellers generals hi podran presentar esmenes. Exhaurit aquest període, 
s'inclourà en l'ordre del dia del Ple. 

2. El debat de les propostes d'acord s'iniciarà amb una exposició d'un dels 
proposants per un màxim de deu minuts. A continuació s'obrirà un torn 
exclusivament per als Grups Parlamentaris i els consellers generals que han 
presentat esmenes i un altre per a aquells que no ho han fet. Un cop finalitzades 
aquestes intervencions, el Grup Parlamentari o els Consellers Generals proposants 
indicaran les esmenes que accepten i el text final que sotmeten a votació. 

TÍTOL V. DE LA TRANSPARÈNCIA EN L’ACTIVITAT 
PARLAMENTÀRIA 

CAPÍTOL PRIMER. PRINCIPIS GENERALS 

Article 140 
El Consell General ha de fer pública la informació actualitzada relativa a la seva 
organització, el seu funcionament, les seves activitats i el seu règim econòmic de 
manera objectiva i fàcilment accessible i comprensible. 

Article 141 
1. El Consell General ha de facilitar la informació en formats que permetin el 
tractament de les dades. 

2. La informació pot ésser reutilitzada amb qualsevol objectiu lícit amb la condició 
de no alterar-ne o desnaturalitzar-ne el sentit i amb l’obligació de citar la font de les 
dades i la data de la darrera actualització. 


