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CAPÍTOL TERCER. DELS TRACTATS INTERNACIONALS 

Article 117 
Els Tractats internacionals que hagin de ser aprovats pel Consell General es 
tramitaran com a projectes de llei, amb les peculiaritats d'aquest capítol, i es 
consideraran aprovats d'acord amb allò que estableix la Constitució. 

Article 118 
Les propostes presentades pels Consellers Generals i els Grups Parlamentaris 
tindran la consideració d'esmenes a la totalitat de devolució, quan refusin 
l'aprovació del Tractat o bé quan proposin reserves o declaracions no previstes en 
aquest. 

Article 119 
En els casos de denúncia previstos en l'art. 64.3 de la Constitució, s'utilitzarà el 
mateix procediment que en l'article 118. 

Article 120 
El Consell General suspendrà la discussió sobre l'aprovació d'un Tractat quan 
aquest hagi estat objecte del requeriment de dictamen previ d'inconstitucionalitat 
previst a l'art. 101 de la Constitució, i el Tribunal Constitucional l'hagi admès a 
tràmit. La resolució estimatòria d'inconstitucionalitat farà decaure la seva 
tramitació. 

TÍTOL IV. DE L'IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL 
GOVERN 

CAPÍTOL PRIMER. DE L'ELECCIÓ DEL CAP DE GOVERN 

Article 121 
Després de cada renovació del Consell General o en els supòsits en què quedi 
vacant el càrrec de Cap de Govern, la seva elecció es realitzarà d'acord amb les 
previsions d'aquest Capítol. 
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Article 122 
1. Les propostes de candidat a Cap de Govern han d'ésser presentades, per una 
cinquena part dels membres del Consell General, davant la Sindicatura dins dels 
cinc dies següents a la sessió constitutiva. L'escrit de proposta ha de contenir el 
nom i l'acceptació del candidat, així com la signatura dels Consellers Generals que 
el presenten. Cada conseller només pot avalar una candidatura. Admeses a tràmit 
aquelles propostes que compleixen els requisits exigits, la Sindicatura proclamarà els 
candidats a Cap de Govern. 

2. En el termini de vuit dies següents a la sessió constitutiva, es celebrarà la sessió 
plenària per a l'elecció del Cap de Govern, a la qual seran convocats els candidats 
que no tinguin la condició de Conseller General. 

3. En el supòsit en què quedi vacant el càrrec de Cap de Govern, els terminis 
anteriors es comptaran des del dia en què s'ha produït la vacança. 

Article 123 
1. La sessió s'iniciarà amb la lectura per un Secretari dels candidats proclamats i dels 
Consellers Generals que els presenten. 

2. A continuació, cada candidat presentarà, de manera successiva, el seu programa 
sense límit de temps. Les intervencions seran ordenades segons el nombre de 
Consellers Generals que el presentin, de major a menor. En cas d'igual nombre, 
s'ordenaran segons el moment de presentació de la candidatura. Un cop hauran 
finalitzat les presentacions dels candidats, els Grups Parlamentaris intervindran, per 
ordre de menor a major nombre de Consellers Generals, durant trenta minuts. A 
continuació, podran intervenir els Consellers Generals no adscrits per un temps 
màxim de nou minuts cadascun. 

3. Els candidats, si ho sol·liciten, podran intervenir novament durant quinze minuts 
i, en aquest cas, s'obrirà un nou torn de deu minuts per a cada Grup Parlamentari, i 
de tres minuts per cadascun dels consellers generals no adscrits. 

Article 124 
1. La votació dels candidats a Cap de Govern tindrà lloc dins les vint-i-quatre hores 
següents a la finalització del debat. El Síndic General anunciarà en el Ple, després 
de la darrera intervenció, l'hora en què es realitzarà la votació. 



 41 

2. La votació serà pública i oral per crida, i en ella cada Conseller General 
expressarà el nom del candidat a qui vota o l'abstenció. Un cop celebrat l'escrutini, 
el candidat que hagi obtingut la majoria absoluta del Consell General serà 
proclamat Cap de Govern pel Síndic General, qui comunicarà als Coprínceps el 
nom del candidat elegit. 

Article 125 
1. En cas que cap dels candidats hagués obtingut la majoria absoluta, el Síndic 
General fixarà la data per celebrar una segona votació, que haurà de tenir lloc dins 
dels set dies següents. A aquest efecte, proclamarà com a candidats els dos que 
hagin obtingut els millors resultats en la primera votació. 

2. Els dos candidats proclamats presentaran el seu programa davant el Ple sense 
límit de temps. A continuació, els Grups Parlamentaris i els consellers generals no 
adscrits fixaran la seva posició durant quinze i cinc minuts respectivament. 
Finalitzat el debat, es procedirà a la votació, que serà pública i oral per crida. El 
candidat que obtingui més vots serà proclamat Cap de Govern. El Síndic General 
comunicarà als Coprínceps el nom del candidat elegit. 

3. En cas que cap candidat assoleixi una majoria de vots s’iniciarà altre cop el 
procediment establert en els articles 122 i següents d’aquest Reglament. 

CAPÍTOL SEGON. DE LA MOCIÓ DE CENSURA 

Article 126 
1. La moció de censura ha d'ésser presentada almenys per una cinquena part dels 
Consellers Generals en un escrit motivat dirigit a la Sindicatura en el qual es farà 
constar les causes de la moció. 

2. La Sindicatura, un cop comprovat que la proposta reuneix els requisits exigits, 
l'admetrà a tràmit, ho comunicarà al Cap de Govern i als Grups Parlamentaris i als 
Consellers Generals en un termini no superior a les vint-i-quatre hores, i convocarà, 
entre el tercer i el cinquè dia posterior a la seva presentació, una sessió del Consell 
General que tindrà com a únic punt de l'ordre del dia la deliberació i votació de la 
moció de censura. 


