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EXPOSICIÓ DE MOTIUS DE REDACCIÓ D’URGÈNCIA

L’article 1 del decret 3/2021, aprovat per l’Assemblea de Repre-
sentants el 14 de novembre de 2021, preveu la creació d’una Comissió 
Legislativa Orgànica (CLO) que s’ha de dividir en tres subcomissions: 
la de Reglament de l’Assemblea de Representants de la República 
(CRA), la de Reglament General i de Funcionament del Consell per 
la República (CORF) i la de Reglament Electoral i de Consultes del 
Consell per la República (CREC).

Així mateix l’article 2 apartat 2 especifica que la Comissió de 
Reglament General i de Funcionament del Consell ha d’acabar el seu 
treball dins el termini de dos mesos, termini en el qual ha d’enviar al 
plenari la proposta de text de Funcionament General del Consell que 
inclogui el sistema de debat i elecció del president del Govern.

La Comissió Legislativa Orgànica es va constituir el 6 de desem-
bre de 2021 i a la reunió del 15 de desembre de 2021 va considerar 
que, per tal de donar compliment dins el termini establert al decret 
3/2021, havia de presentar les propostes reglamentàries abans del 6 
de febrer del 2022. En conseqüència, les subcomissions CRA i CORF 
han concentrat els seus treballs en la part de l’articulat que fa refe-
rència a la Presidència i al Govern.

El 22 de desembre de 2021 es va presentar un qüestionari de 
partida dels capítols relatius a la investidura, la formació i les funci-
ons del Govern, i el 29 de desembre es va concretar la composició 
dels equips de les ponències CRA i CORF.

El 4 de gener de 2022 van ser aprovades les preguntes del qües-
tionari i en base a les respostes rebudes les ponències van començar 
a treballar.

La ponència CORF ha elaborat la proposta reglamentària que 
s’exposa a continuació.

El Consell per la República és a punt de completar la seva es-
tructura institucional. Té una organització territorial, els Consells 
Locals, i un poder legislatiu, l’Assemblea de Representants, i amb 
la reglamentació que presentem es fa possible l’elecció del poder 
executiu.
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Tanmateix, l’elaboració d’aquest document no ha estat fàcil. La 
situació actual és complexa. La mateixa existència del Consell per 
la República n’és una prova. Que s’hagi d’establir un Govern a l’exili, 
amb la majoria dels membres perseguits per la justícia espanyola, 
i la manera en què s’ha hagut de posar en funcionament, lluny del 
territori i amb totes les precaucions possibles, ha condicionat totes i 
cadascuna de les decisions preses.

Tal i com queda exposat al document “Preparem-nos”, som en un 
moment en què s’han d’abordar des d’aspectes estrictament organitza-
tius i logístics fins a aspectes de política internacional i diplomàcia, pas-
sant naturalment pels que afecten les institucions encara autonòmiques 
i que han de constituir-se en institucions provisionals de la república.

D’altra banda, en aquests darrers anys, l’independentisme s’ha 
debatut entre dues necessitats contradictòries, de difícil conciliació. 
D’una banda hi ha una creixent i lògica necessitat de conèixer els 
detalls de tota la estratègia cap a la independència —i de l’altra— 
la discreció i prudència amb què ha de comptar determinada acció 
política, singularment aquella d’especial transcendència.

Es difícil que, en les actuals circumstàncies, una estratègia els 
detalls de la qual hagin estat difosos tingui l’èxit que se n’espera; de 
fet, és impossible assolir determinats objectius en aspectes crítics 
del procés d’independència si se’n van desvetllant detalls que pro-
porcionen avantatges gratuïts als qui tenen per objectiu justament 
el contrari que el nostre.

Trobar l’equilibri entre aquestes dues necessitats sense haver 
de demanar cap acte de fe, i alhora sense posar en risc aspectes 
decisius en l’èxit de l’estratègia, és un repte gens menyspreable al 
qual tots els actors hem de donar resposta”.

Aquest no és un reglament com correspondria a un estat lliure, 
elaborat per ciutadans lliures, i la ponència ha treballat tot intentant 
de trobar l’equilibri esmentat sobretot en aquells aspectes relacio-
nats amb la transparència, el finançament i les incompatibilitats.

Alguns articles són ambigus, uns altres no abasten tot allò que 
seria jurídicament aconsellable i n’hi ha que, probablement, queda-
ran obsolets massa aviat i caldrà revisar-los. Tot i això, esperem que 
el resultat serveixi per a continuar avançant en la consolidació del 
Consell per la República.
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SOBRE EL GÈNERE MORFOLÒGIC  
DELS SUBSTANTIUS REFERITS A PERSONES

El Reglament que teniu davant pretén ser, quant a la llengua, 
correcte i entenedor, concís i concret. Amb aquesta intenció s’ha 
redactat tot evitant desdoblaments de gènere morfològic que po-
guessin sobrecarregar-lo i dificultar-ne la coherència i la concordan-
ça gramatical. Per això s’ha optat per l’ús del gènere morfològic no 
marcat i genèric (també anomenat “masculí”) quan es fa referència a 
substantius que designen persones. La mateixa finalitat de concisió i 
claredat ha decantat la redacció envers la tria de substantius referits 
a persones per comptes d’alguns altres sovint mal emprats com a 
falsos genèrics (com és el cas del mot “presidència”, emprat errò-
niament per designar una persona quan el seu significat apel·la tan 
sols al càrrec). En conclusió, l’ús del gènere morfològic masculí en 
aquest redactat cal entendre’l com a genèric i, per tant, inclou totes 
les sensibilitats i identitats.
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TÍTOL PRELIMINAR - DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I 
Del Consell per la República Catalana

(pendent)
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CAPÍTOL II 
Dels òrgans del Consell

Article 21. El Registre Ciutadà

El Registre Ciutadà del Consell per la República el conformen 
tots aquells qui voluntàriament s’hi inscriguin una vegada acredita-
des la seva identitat i la seguretat de la comunicació.

Article 22. L’Assemblea de Representants

L’Assemblea de Representants és la institució que representa la 
totalitat dels inscrits al Registre Ciutadà del Consell per la República.

Exerceix la potestat legislativa, la potestat designativa, aprova 
el pressupost del Consell per la República i controla i impulsa l’acció 
política del Govern del Consell, entre més funcions que li són d’as-
signació en el present Reglament.

L’Assemblea de Representants és formada per 121 membres 
escollits democràticament per sufragi universal d’acord amb el Re-
glament Electoral del Consell per la República.

Article 23. El Govern

El Govern del Consell per la República és l’òrgan col·legiat que 
dirigeix l’acció política i l’administració del Consell per la República.

El Govern exerceix la funció executiva, la iniciativa legislativa, 
la potestat de desplegament reglamentari i la representació institu-
cional del Consell, entre més funcions que li són d’assignació en el 
present Reglament.
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TÍTOL I - EL REGISTRE CIUTADÀ

(pendent)
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TÍTOL II - L’ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS

(pendent)
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TÍTOL III - EL GOVERN

CAPÍTOL I 
Dels òrgans del Govern

Article 311. Presidència

El president del Govern té la més alta representació del 
Consell per la República i dirigeix i coordina l’acció política del 
seu Govern.

És potestat del president del Govern nomenar els membres del 
Govern i cessar-los, dissoldre l’Assemblea de Representants i convo-
car noves eleccions de manera anticipada, entre més facultats que li 
són atribuïdes en el present Reglament.

Article 312. Conselleries

Els consellers conformen, juntament amb el president i el vi-
cepresident o vicepresidents, l’òrgan superior col·legiat que dirigeix 
l’acció política del Consell per la República.

El Govern pot ser format per un total de cinc a quinze membres, 
comptant-hi el president i el vicepresident o vicepresidents.
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CAPÍTOL II 
 Del president del Govern: funcions, requisits, procediment d’elec-

ció, votació, nomenament, suplència, substitució i cessament

Article 321. De les funcions del president del Govern

1. Corresponen al president del Govern, en exercici de la direc-
ció de l’acció de govern, les atribucions següents:

a) Representar el Consell per la República.

b) Establir i desplegar les directrius generals de l’acció de 
govern i assegurar-ne la continuïtat.

c) Acordar el nomenament i el cessament dels mem-
bres del Govern en els termes establerts en aquest 
Reglament.

d) Dirigir l’acció de govern i coordinar l’actuació dels seus 
membres.

e) Convocar i presidir les reunions del Govern.

f) Convocar les eleccions a l’Assemblea de Represen-
tants i decretar-ne la dissolució anticipada o la fi de la 
legislatura.

g) Presentar a l’Assemblea de Representants, amb delibera-
ció prèvia del Govern, una qüestió de confiança.

h) Sol·licitar la convocatòria d’una sessió extraordinària de 
l’Assemblea de Representants.

i) Sol·licitar la convocatòria d’un debat general d’acció 
política a l’Assemblea de Representants.

j) Delegar en algun dels membres del Govern les funcions 
que li són pròpies, a excepció de les establertes als 
apartats c), f), g) i i) perquè són facultats exclusives i 
indelegables del president del Govern del Consell per la 
República.
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2. El president del Govern pot recuperar en qualsevol moment 
les funcions que hagi delegat en un membre del Govern.

3. El president del Govern ha de donar compte a l’Assemblea 
de Representants dels decrets de delegació i de reassumpció de 
competències.

Article 322. Dels requisits per a optar a la presidència del 
Govern

1. Per a presentar candidatura a ocupar la presidència del Go-
vern, en els termes establerts en el present Reglament, cal que el 
candidat reuneixi els següents requisits:

a) Formar part del Registre Ciutadà del Consell per la 
República, com a mínim, des de 3 mesos abans de les 
eleccions.

b) Elaborar un programa d’acció política per presentar-lo 
davant l’Assemblea de Representants durant el proce-
diment de debat i elecció en els termes exposats en el 
present Reglament.

Article 323. Del procediment per a esdevenir president del 
Govern

1. El president del Govern del Consell per la República és elegit 
per l’Assemblea de Representants.

2. Per a poder ser candidat a ocupar la presidència del Govern, 
cal haver obtingut un mínim del 20% dels avals exclusius dels mem-
bres de l’Assemblea de Representants.

3. L’Assemblea de Representants té un termini màxim de sei-
xanta dies naturals, a comptar d’ençà del dia següent d’haver es-
tat constituïda, per a investir el president del Govern. Si se supera 
aquest termini i el president no ha estat investit, la legislatura es 
dissol automàticament i el president en funcions convoca eleccions 
de manera immediata d’acord amb allò que disposa el Reglament 
Electoral.
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4. Els candidats presentaran davant el Ple de l’Assemblea de 
Representants el seu programa d’acció política i sol·licitaran la con-
fiança del plenari. Tot seguit, es procedirà a la votació.

5. Si a la primera votació cap dels candidats no obté la majoria 
absoluta dels vots emesos, els dos candidats que hagin obtingut més 
vots se sotmetran a una segona votació i serà escollit el candidat que 
obtingui els vots de la majoria simple dels membres de l’Assemblea 
de Representants.

6. En cas d’empat es repetirà la votació. Si hi ha empat en du-
es votacions successives, la legislatura es dissol automàticament i 
el president en funcions convoca eleccions de manera immediata 
d’acord amb allò que disposa el Reglament Electoral.

Article 324. El nomenament del president del Govern

El president del Govern del Consell per la República és nome-
nat de manera automàtica en haver estat elegit. El nomenament es 
publica al Butlletí Oficial del Consell (BOC) i entra en vigor el mateix 
dia del nomenament.

Article 325. Suplència del president del Govern

1. En cas d’absència, malaltia o impediment del president del 
Govern, n’exerceix la suplència el vicepresident, si ha estat nomenat; 
en cas contrari, el president ha de designar un conseller. En cas de 
manca de designació, la suplència recau en el conseller que ocupi el 
primer lloc en l’ordre de prelació protocol·lària.

2. Si concorre un dels supòsits de cessament del president 
que determinen els apartats d), e) i f) de l’article 326, n’exerceix la 
suplència el vicepresident, si ha estat nomenat; en cas contrari, la 
suplència recau en el conseller que ocupi el primer lloc en l’ordre de 
prelació protocol·lària.

3. La suplència del president no permet d’exercir les atribucions 
del càrrec relatives a la presentació d’una qüestió de confiança, a la 
designació i el cessament dels consellers ni a la dissolució anticipada 
de la legislatura.
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4. La suplència del president s’acorda per mitjà d’un decret, del 
qual cal donar compte a l’Assemblea de Representants, i es publica 
al BOC.

5. En el supòsit que la suplència superi el termini de noranta dies 
d’ençà que es va iniciar, l’Assemblea de Representants ha de ratifi-
car-la per majoria simple. La ratificació per part de l’Assemblea de 
Representants es repetirà cada seixanta dies de manera successiva.

En el cas que l’Assemblea de Representants no la ratifiqui, de 
manera immediata s’obre el procés per a investir un nou president en 
els termes establerts a l’article 323 del present Reglament.

Article 326. De la pèrdua de la condició de president

1. El president del Govern cessa en el càrrec per les causes 
següents:

a) Per la finalització de legislatura a conseqüència d’unes 
eleccions.

b) Per l’aprovació d’una moció de censura o la denegació 
d’una qüestió de confiança.

c) Per dimissió, que ha de comunicar per escrit al president 
de l’Assemblea de Representants.

d) Per incapacitat permanent, física o mental, que l’inha-
biliti per a l’exercici del càrrec. El cessament ha de ser 
sol·licitat per la majoria absoluta dels representants i 
ratificat per una majoria de dos terços.

e) Per defunció.

f) Per destitució derivada del procés corresponent iniciat a 
instàncies de l’Assemblea de Representants o del Regis-
tre Ciutadà d’acord amb allò que disposa el Reglament 
de l’Assemblea de Representants.

2. En els supòsits a), b) i c) de l’apartat 1, el president conti-
nua ocupant el càrrec en funcions fins que no en pren possessió el 
successor.
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3. En els supòsits d), e) i f) de l’apartat 1, el president és substituït 
interinament, i el president de l’Assemblea de Representants inicia el 
procediment que estableix l’article 323 per a elegir un nou president 
del Govern.

CAPÍTOL III 
De la composició del Govern

Article 331. Composició del Govern

El Govern es compon del president, el vicepresident, o vicepre-
sidents, i la resta de consellers.

Article 332. De l’elecció dels membres del Govern

1. Correspon al president del Govern acordar el nomenament i 
el cessament dels membres del Govern. Al decret de nomenament, 
el president haurà d’establir l’ordre de prelació protocol·lària dels 
membres del Govern. L’esmentat decret s’ha de publicar al BOC.

2. El nomenament dels membres del Govern té efectes a partir 
de la presa de possessió. El Govern queda constituït quan tots els 
seus membres han pres possessió del càrrec.

3. El cessament d’un conseller té efectes a partir de la data de 
publicació, llevat que el decret determini una data d’efectes concreta.

4. El president del Govern dona compte a la següent sessió or-
dinària del Ple de l’Assemblea de Representants de qualsevol nome-
nament o cessament de membres del Govern.

Article 333. Del mecanisme per a esdevenir conseller

1. El nomenament dels consellers i de la resta de membres del 
Govern és potestat exclusiva i indelegable del president del Govern.

2. Per a ser nomenat conseller del Govern no és necessari os-
tentar la condició de membre de l’Assemblea de Representants. N’hi 
ha prou amb ser membre del Registre Ciutadà del Consell per la 
República.
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3. El nomenament dels consellers per part del president és 
automàtic. Es publica al BOC i entra en vigor el mateix dia del 
nomenament.

Article 334. Dels consellers

1. Corresponen als consellers, com a integrants del Govern, les 
atribucions següents:

a) Participar en les reunions del Govern.

b) Dirigir, desplegar, desenvolupar i executar l’acció política 
en l’àmbit de les funcions que els són assignades.

c) Proposar al Govern l’ampliació del Pla de Govern, la 
creació de comissions i subcomissions de treball i l’am-
pliació de l’estructura administrativa.

d) Proposar al Govern el programa d’actuació relatiu a llurs 
funcions i àmbit de competències.

e) Executar les previsions contingudes al Pla de Govern 
d’acord amb l’assignació de responsabilitats que els 
siguin atribuïdes.

f) Representar el Consell per la República per delegació 
del president o del vicepresident del Govern.

g) Assumir les funcions de portaveu del Govern per delega-
ció del president, si s’escau.

h) Assumir totes les funcions que el president del Govern 
els delegui.

Article 335. Del vicepresident

1. El president del Govern pot nomenar un vicepresident o més.

2. El vicepresident és membre del Govern i pot ser titular de 
l’àrea de govern que el president determini.
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3. Corresponen al vicepresident les atribucions següents:

a) Suplir el president del Govern en els termes que deter-
mina l’article 325 del present Reglament.

b) Complir les funcions de desplegament i coordinació de 
l’acció de govern, de caràcter administratiu i executiu, 
que li siguin assignades pel president.

4. El president del Govern pot delegar en el vicepresident les 
atribucions a què fan referència les lletres a), b), d), e) i h) de l’article 
321 del present Reglament. 

Article 336. Dels drets i deures dels membres del Govern

1. Són drets dels membres del Govern:

a) Participar en les sessions de govern i en les Comissions 
de Govern que s’acordi de constituir.

 El dret de participació inclou el dret d’assistència a les 
sessions, el dret d’intervenir i el dret de manifestar-se i 
deixar constància d’una opinió en relació amb les qüesti-
ons que es presentin.

b) Rebre còpia de convocatòries, actes i tots els docu-
ments necessaris per al desenvolupament de les seves 
funcions.

c) Assistir a les reunions de l’Assemblea de Representants i 
de les comissions i prendre-hi la paraula.

d) Poder rebre, amb càrrec als pressupostos del Consell, 
les dietes o indemnitzacions que derivin de les seves 
funcions.

e) Obtenir dels òrgans i de les Comissions de Govern tota 
la informació relativa als afers que els sigui necessària 
per a l’exercici de les seves funcions.

f) Obtenir de les Comissions de l’Assemblea de Repre-
sentants tota la informació i documentació referent als 
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treballs que han fet i que tingui relació amb l’àrea fun-
cional de responsabilitat del membre del Govern que la 
sol·licita.

g) Disposar dels mitjans i del suport tècnic necessaris per al 
desenvolupament de les seves funcions, d’acord amb el 
pressupost aprovat.

2. Són deures dels membres del Govern:

a) Exercir el càrrec d’acord amb els principis d’integritat, 
independència, honestedat, transparència, diligència, 
austeritat, responsabilitat i respecte als ciutadans i a la 
institució que representen.

b) Actuar sempre en benefici de l’interès públic i evitar 
d’incórrer en qualsevol situació de conflicte d’interessos.

c) No acceptar, demanar ni rebre cap benefici econòmic ni 
cap altre favor a canvi d’exercir influència o de votar en 
un determinat sentit.

d) Respectar els principis ètics i les regles establertes al 
Codi d’ètica, de conducta i de transparència del Consell 
per la República.

e) Assistir a les reunions del Govern i de les Comissions de 
Govern.

f) Comparèixer davant l’Assemblea de Representants quan 
els membres ho sol·licitin formalment, tot seguint el 
procediment establert al Reglament de l’Assemblea de 
Representants.

g) Comparèixer davant les Comissions de l’Assemblea de 
Representants als efectes d’informar sobre l’estat de 
l’execució del Pla de Govern en les àrees funcionals i de 
responsabilitat corresponents.

h) Complir i fer complir el Codi d’ètica, de conducta i de 
transparència del Consell per la República. 
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CAPÍTOL IV 
Del control, remoció, destitució i cessament dels consellers

Article 341. Dels mecanismes de control, remoció, destitució 
i cessament

1. Correspon al president del Govern d’acordar el nomenament 
i el cessament dels membres del Govern i la remoció dels membres 
del Govern quan ho consideri oportú.

El decret corresponent s’ha de publicar al BOC.

2. El cessament d’un conseller té efectes a partir de la data de 
publicació, llevat que el decret ho determini altrament.

3. Els consellers cessen en el càrrec per les causes següents:

a) Quan cessa en el càrrec el president del Govern.

b) Per dimissió, que requereix l’acceptació del president del 
Govern.

c) Per revocació del nomenament.

d) Per defunció.

e) Per petició de l’Assemblea de Representants de confor-
mitat amb allò que n’estableixi el reglament intern de 
funcionament.
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CAPÍTOL V 
Del funcionament del Govern

Article 351. De les funcions del Govern

Les funcions del Govern del Consell per la República són:

a) Dirigir l’acció política i administrativa del Consell per la 
República, en el marc de les directrius generals de l’ac-
ció de govern establertes pel president del Govern.

b) Elaborar i aprovar el Pla de Govern i enviar-lo a l’Assem-
blea de Representants per al seu coneixement.

c) Executar les previsions del Pla de Govern.

d) Elaborar i executar el projecte de pressupost del Consell 
per la República i remetre’l a l’Assemblea de Repre-
sentants per al seu coneixement, debat, valoració i 
aprovació.

e) Dictar decrets.

f) Exercir la potestat reglamentària.

g) Qualsevol altra que li atribueixin els decrets i reglaments 
del Consell per la República aprovats per l’Assemblea de 
Representants.

Article 352. De les atribucions del Govern en funcions

1. El Govern, quan es troba en funcions, ha de limitar la seva 
actuació al despatx ordinari dels assumptes públics i s’ha d’abstenir, 
llevat que ho justifiquin raons d’urgència o d’interès general deguda-
ment acreditades, d’adoptar qualssevol altres mesures.

2. El Govern, quan es troba en funcions, no pot aprovar el pro-
jecte de pressupostos del Consell per la República.
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Article 353. De les reunions ordinàries

1. El Govern es reuneix amb caràcter ordinari amb la periodicitat 
que estableix el president, o el vicepresident, si s’escau.

2. Les reunions del Govern poden ser presencials o per via 
telemàtica.

3. A la primera reunió el president ha de designar un secretari 
del Govern.

4. L’ordre del dia de les reunions ordinàries el fixa el president. 
Cal informar la data, hora, lloc i ordre del dia de les reunions ordinà-
ries com a mínim tres dies abans de la data de la reunió.

5. La convocatòria ha d’incloure els documents necessaris per al 
debat i la deliberació.

6. L’ordre del dia de les reunions del Govern es pot modificar a 
proposta del president o a proposta de la meitat més un dels mem-
bres del Govern.

7. Al final de cada reunió ordinària es fixa la data de la reunió 
següent.

Article 354. De les reunions extraordinàries

1. El Govern es pot reunir amb caràcter extraordinari mitjançant 
convocatòria feta pel president.

2. L’ordre del dia de les reunions extraordinàries el fixa el presi-
dent. Cal informar la data, hora, lloc i ordre del dia de les reunions 
extraordinàries com a mínim tres dies abans de la data de la reunió.

3. La convocatòria ha d’incloure els documents necessaris per al 
debat i la deliberació.
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Article 355. De la votació i de l’adopció vàlida dels acords

1. Els membres del Govern poden participar i votar en les reu-
nions per via telemàtica sempre que en quedin acreditades fefaent-
ment la identitat i l’actuació independent, la seguretat i la certitud 
de la comunicació.

2. Per a l’adopció vàlida d’acords cal que hi siguin el president, o 
el vicepresident, i la meitat més un dels membres del Govern. Altra-
ment, es pot reunir amb finalitat merament deliberativa.

3. Els acords són vàlids si han estat aprovats per vot favorable 
de la meitat més un dels participants.

4. En cas d’empat en una votació el president té vot de qualitat.

5. Els acords adoptats pel Govern vinculen tots els membres 
encara que no hagin participat en la reunió. Els membres del Govern 
poden desvincular-se d’algun dels acords adoptats mitjançant escrit 
enviat al president en el termini de vint-i-quatre hores d’ençà que ha 
estat adoptat.

6. El secretari del Govern ha de redactar acta de cadascuna de 
les reunions. A l’acta han de constar el lloc, la data, la durada, els 
participants, l’ordre del dia, les intervencions i els acords adoptats a 
la reunió. L’acta ha de ser aprovada a la reunió següent del Govern i 
signada després pel president.

Article 356. Del secret de les deliberacions

Les deliberacions del Govern, les opinions i els vots que s’hi eme-
ten tenen caràcter secret. Els assistents a les reunions del Govern 
han de mantenir el secret fins i tot quan hauran cessat en el càrrec.

Els membres del Govern no poden divulgar, mentre no es facin 
públics oficialment, els documents que coneixen per raó del càrrec.
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CAPÍTOL VI 
De l’organització funcional del Govern

Article 361. De les Comissions de Govern

1. El Govern pot crear en el seu si Comissions de Govern, de 
caràcter temporal o permanent, que tindran les funcions que espe-
cíficament els atribueixi o els delegui.

2. El decret de creació de cada Comissió de Govern n’ha de deter-
minar el president, la composició i el règim general de funcionament.

Article 362. De la secretaria

1. Correspon al president del Govern d’acordar el nomenament 
i el cessament de qui ocupi la secretaria del Govern.

2. El secretari presta assistència jurídica i suport tècnic al Govern, 
en prepara les reunions, en redacta l’acta corresponent, custodia la 
documentació generada en cadascuna de les sessions del Govern i 
compleix les funcions que li atribueixi el president del Govern.

CAPÍTOL VII 
Del Pla de Govern

Article 371. Del Pla de Govern

1. El Pla de Govern és el pla estratègic de legislatura que recull 
els objectius i les línies d’actuació més destacades que impulsarà el 
Govern del Consell per la República, més enllà de la seva activitat 
ordinària.

A més de ser un instrument de planificació, el Pla serveix per a 
retre compte de l’actuació del Govern i avaluar el compliment dels 
compromisos adoptats. Per aquest motiu, el Pla ha d’incorporar un 
seguit d’indicadors que permetin de valorar el desenvolupament i el 
compliment de les mesures durant la legislatura.

2. El Pla de Govern s’ha de desenvolupar a partir del programa 
d’acció política que el president va exposar al debat d’investidura.
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Article 372. De l’aprovació del Pla de Govern

1. El Govern del Consell per la República, una vegada constituït, 
té quaranta-cinc dies per a aprovar el Pla de Govern.

2. Una vegada aprovat el Pla de Govern, el president del Govern 
ha de sol·licitar a la Mesa de l’Assemblea de Representants la convo-
catòria d’una sessió plenària als efectes d’exposar-lo.

Article 373. Dels mecanismes de control i seguiment del Pla 
de Govern

1. El debat general sobre l’acció política i de govern es fa una 
vegada l’any, d’acord amb allò que disposa el Reglament de l’Assem-
blea de Representants.

És al debat general sobre l’acció política i de govern que el 
president del Govern ret comptes davant el plenari de l’Assemblea 
de Representants sobre l’actuació i l’execució del Pla de Govern.

2. Quant a les sessions de control al Govern, és la Mesa de 
l’Assemblea de Representants qui té la facultat de convocar-les, i es 
poden fer de manera presencial o telemàtica.

3. El president, el vicepresident i qualsevol conseller del Govern 
poden sol·licitar motu proprio de comparèixer davant l’Assemblea 
de Representants per tractar qualsevol punt del Pla de Govern.

El procediment per a sol·licitar la dita compareixença es regula 
al Reglament de l’Assemblea de Representants.

4. L’Assemblea de Representants pot promoure la comparei-
xença, en qualsevol moment, del president, del vicepresident i dels 
consellers del Govern.

El procediment es regula al Reglament de l’Assemblea de 
Representants.
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CAPÍTOL VIII 
De la responsabilitat política del president del Govern, del Govern i 

de les relacions amb l’Assemblea de Representants

Article 381. Responsabilitat política del president i del Govern

1. El president del Govern i la resta de membres del Govern res-
ponen políticament davant l’Assemblea de Representants.

2. La responsabilitat política del president és exigible per mitjà 
dels tres instruments previstos en aquest reglament: la moció de 
censura, la qüestió de confiança i la iniciativa del Registre Ciutadà 
per a revocar-lo.

Article 382. Moció de censura

1. La moció de censura ha de ser proposada com a mínim per un 
terç dels membres de l’Assemblea de Representants i ha d’incloure 
un candidat a ocupar la presidència del Govern del Consell per la 
República.

2. Presentada una moció de censura, el president de l’Assem-
blea de Representants ho ha de comunicar al president del Govern.

3. El debat d’una moció de censura s’ha de convocar deu dies 
naturals d’ençà d’haver estat presentada, comptats a partir de l’en-
demà de la presentació.

El debat i la votació es tenen d’acord amb allò que estableix el 
Reglament de l’Assemblea de Representants.

4. Els signants d’una moció de censura la poden retirar en qual-
sevol moment.

5. Una moció de censura es considera aprovada si la voten afir-
mativament la majoria absoluta dels membres de l’Assemblea de 
Representants.

6. Si una moció de censura és aprovada, el president del Govern 
i els seus membres cessen automàticament en el càrrec i s’entén que 
el candidat proposat és investit com a nou president del Govern.
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Article 383. Qüestió de confiança

1. El president del Govern pot presentar a l’Assemblea de Repre-
sentants una qüestió de confiança sobre el seu programa, sobre una 
declaració de política general o sobre una decisió de transcendència 
excepcional.

2. El debat i la votació d’una qüestió de confiança es tenen 
d’acord amb allò que estableix el Reglament de l’Assemblea de 
Representants.

3. Si en la votació d’una qüestió de confiança el president del 
Govern obté la majoria simple dels vots emesos, s’entén que la confi-
ança li ha estat atorgada. Si l’Assemblea de Representants li denega 
la confiança, el president del Govern cessa en el càrrec i l’Assemblea 
de Representants ha d’escollir un nou president del Govern, d’acord 
amb aquest reglament.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

ÚNICA: Còmput dels terminis

Els terminis indicats en dies en aquest reglament per a qualsse-
vol de les actuacions previstes es computen com a dies naturals.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA: A partir de l’entrada en vigor del present Reglament, 
i en el termini màxim de quatre mesos, la Comissió Legislativa Orgà-
nica haurà de redactar i portar a aprovació davant el plenari el Codi 
d’ètica, de conducta i de transparència del Consell per la República, 
al qual es remeten els articles continguts en el present Reglament.

SEGONA: Mentre el Codi d’ètica, de conducta i de transpa-
rència del Consell per la República no sigui aprovat, n’assumirà les 
funcions el plenari de l’Assemblea de Representants d’acord amb 
el procediment que es determini al Reglament de l’Assemblea de 
Representants.

TERCERA: Els terminis per a nomenar i investir el president del 
Govern, que es regulen a l’article 323 del present Reglament, no 
seran d’aplicació per a la investidura del president del Govern de la 
primera legislatura. 

Els terminis d’aplicació de la primera legislatura seran els que a 
continuació es determinen:

a) El termini per a presentar les candidatures a ocupar la 
presidència del Consell per la República es computaran 
a partir del dia següent a l’aprovació del present Regla-
ment. El procediment serà el que es determina a l’article 
323 del present Reglament.

b) L’Assemblea de Representants té un termini màxim de 
trenta dies, a comptar d’ençà del dia següent a l’aprova-
ció del present Reglament, per a investir el president del 
Govern. Si se supera aquest termini sense haver estat 
investit un president, la legislatura es dissol automàti-
cament i el president del Govern en funcions convoca 
eleccions de manera immediata d’acord amb allò que 
disposa el Reglament Electoral.
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