Constitució del Principat d’Andorra

Article 67
Els coprínceps són informats dels altres projectes de tractats i d’acords internacionals i, a petició del Govern, poden ésser associats
a la negociació si així ho exigeix l’interès nacional d’Andorra,
abans de la seva aprovació en seu parlamentària.

Capítol IV. De les relacions del Consell General
amb el Govern
Article 68
1. Després de cada renovació del Consell General, en la primera sessió, que se celebrarà en el termini de vuit dies després
de la sessió constitutiva, es procedirà a l’elecció del cap de
Govern.
2. Els candidats han d’ésser presentats per una cinquena part dels
membres del Consell General. Cada conseller només pot avalar
una candidatura.
3. Els candidats han de presentar el seu programa i resultarà elegit aquell que, després d’un debat, en una primera votació pública i oral obtingui la majoria absoluta del Consell General.
4. En el cas que fos necessària una segona votació tan sols poden
presentar-se els dos candidats que hagin obtingut els millors
resultats en la primera votació. Serà proclamat com a cap de
Govern el candidat que obtingui més vots.
5. El síndic general comunicarà als coprínceps el resultat de la
votació perquè el candidat elegit sigui nomenat cap de Govern i
en contrasignarà el nomenament.
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6. S’ha de seguir el mateix procediment en els altres supòsits en
què quedi vacant el càrrec de cap de Govern.
Article 69
1. El Govern respon políticament davant del Consell General de
manera solidària.
2. Una cinquena part dels consellers poden presentar una moció
de censura, per mitjà d’un escrit motivat, contra el cap de
Govern.
3. Un cop fet el debat entre els tres i cinc dies posteriors a la presentació de la moció i en la forma que determini el reglament, es
procedirà a una votació pública i oral. Perquè la moció de censura prosperi, caldrà el vot favorable de la majoria absoluta del
Consell General.
4. Si la moció de censura és aprovada, el cap de Govern cessa. Tot
seguit es procedirà segons el que preveu l’article anterior.
5. No es pot presentar cap moció de censura abans que hagin
transcorregut sis mesos des de la darrera elecció del cap de
Govern.
6. Els consellers que hagin presentat una moció de censura no en
poden signar cap altra abans que hagi transcorregut un any.
Article 70
1. El cap de Govern pot plantejar davant del Consell General la
qüestió de confiança sobre el seu programa, sobre una declaració
de política general o sobre una decisió de transcendència especial.
2. La confiança es considera atorgada quan, en una votació pública i oral, obtingui la majoria simple. En cas de no obtenir aquesta majoria el cap de Govern ha de presentar la seva dimissió.
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Article 71
1. El cap de Govern, després d’una deliberació amb el Govern, i
sota la seva responsabilitat, pot demanar als coprínceps la dissolució anticipada del Consell General. El decret de dissolució ha
de fixar la convocatòria de les eleccions d’acord amb l’article 51.2
de la Constitució.
2. La dissolució no pot efectuar-se si s’està tramitant una moció
de censura o s’ha declarat l’estat d’emergència.
3. Cap dissolució no pot efectuar-se abans que hagi transcorregut un any des de les eleccions anteriors.
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