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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Consellers Generals que hauran de presentar a la Sindicatura un text articulat amb
les modificacions que es pretenen.
La reforma del Reglament es tramitarà d’acord amb el procediment corresponent a
les proposicions de llei, sense possibilitat d'intervenció del Govern.
Si el Ple la prengués en consideració, es crearà una Comissió especial, presidida pel
Síndic General, de la qual en formaran part els membres de la Sindicatura i els
Consellers Generals designats pels Grups Parlamentaris d’acord amb allò que
disposa l’article 38 d’aquest reglament, amb la finalitat que es respecti la
proporcionalitat de la composició de la cambra. En cas de votació els vots es
computaran pel sistema ponderat.
L'aprovació de la reforma requerirà la majoria absoluta dels membres del Consell
General en una votació de totalitat.
Disposició addicional. Tractament del gènere en les denominacions

referides a persones o càrrecs

En el present Reglament del Consell General, s’entén que les denominacions en
gènere masculí referides a persones o càrrecs, inclouen a dones i homes, llevat que
del context es dedueixi el contrari.
Disposicions finals
Primera
El Consell General es regirà exclusivament per les normes de la Constitució, les
d'aquest Reglament i les contingudes en les lleis.
Segona
Els drets, els deures, les situacions, les funcions i les competències dels funcionaris
al servei del Consell General, seran els determinats en l’Estatut de Personal del
Consell General.
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Tercera
Correspon a la Sindicatura, d’acord amb la Junta de Presidents, elaborar i sotmetre
al Ple del Consell General un codi de conducta dels consellers generals, en un
termini màxim de 18 mesos a comptar de l’entrada en vigor del present Reglament.
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Quarta
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.
Casa de la Vall, 7 de febrer del 2019

Vicenç Mateu Zamora
Síndic General
Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en
el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra

Emmanuel Macron
President de la República Francesa
Copríncep d’Andorra
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