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.
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CAPÍTOL SEGON. INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ SUBJECTA A

TRANSPARÈNCIA
Article 142

El Consell General ha de fer pública, en aplicació del principi de transparència, la
informació actualitzada sobre:
a) L’organització del Consell General.
b) Totes les iniciatives parlamentàries i l’estat de la seva tramitació.
c) El compliment de les obligacions pròpies dels consellers generals, d’acord amb el
que estableix aquest reglament, i també les retribucions, per tots els conceptes, que
perceben com a consellers generals.
d) Les dotacions econòmiques que reben els grups parlamentaris.
e) El currículum polític i professional dels consellers generals comprenent els
càrrecs que ostentin en empreses privades, així com les seves activitats
professionals.
f) El currículum de les persones proposades per a ocupar càrrecs públics el
nomenament dels quals correspon al Consell General.
g) El pressupost del Consell General i la gestió econòmica, comptable,
pressupostària i patrimonial.
h) Els contractes susceptibles d’ésser publicats d’acord amb la normativa vigent, les
licitacions i els convenis signats pel Consell General.
i) En general, la documentació relacionada amb les activitats subjectes a dret
administratiu.

TÍTOL VI. DE LA REFORMA DEL REGLAMENT
Article 143
La reforma d'aquest Reglament es durà a terme exclusivament per iniciativa del
Consell General, a proposta de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels
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