Títol V. Del Govern

Títol V
Del Govern

Article 72
1. El Govern es compon del cap de Govern i dels ministres, en
el nombre que determini la llei.
2. Sota l’autoritat del seu cap, dirigeix la política nacional i internacional d’Andorra. Dirigeix també l’Administració de l’Estat i
exerceix la potestat reglamentària.
3. L’Administració pública serveix amb objectivitat l’interès
general, i actua d’acord amb els principis de jerarquia, eficàcia,
transparència i plena submissió a la Constitució, les lleis i els principis generals de l’ordenament jurídic definits en el títol I. Tots els
seus actes i normes estan sotmesos al control jurisdiccional.
Article 73
El cap de Govern és nomenat pels coprínceps, una vegada hagi
estat elegit en els termes previstos en la Constitució.
Article 74
El cap de Govern i els ministres estan sotmesos al mateix règim
jurisdiccional que els consellers generals.
Article 75
El cap de Govern o, si és el cas, el ministre responsable, contrasigna els actes dels coprínceps previstos en l’article 5.
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Article 76
El cap de Govern, amb l’acord de la majoria del Consell General,
pot demanar als coprínceps la convocatòria d’un referèndum
sobre una qüestió d’ordre polític.
Article 77
El Govern finalitza el seu mandat quan acaba la legislatura, per
dimissió, defunció o incapacitació definitiva del cap de Govern,
en prosperar una moció de censura o perdre una qüestió de confiança. En tots els casos, el Govern segueix en funcions fins a la
formació del nou Govern.
Article 78
1. El cap de Govern no pot exercir el seu càrrec més de dos mandats consecutius complets.
2. Els membres del Govern no poden compatibilitzar el seu
càrrec amb el de conseller general i només poden exercir les funcions públiques derivades de la seva pertinença al Govern.
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