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3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.2 Proposicions de llei qualificada
Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar el criteri del Govern relatiu a la Proposició
de llei de modificació de la Llei qualificada del
règim electoral i del referèndum.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 8 de novembre del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndic General

Criteri del Govern relatiu a la
Proposició de llei de modificació de la
Llei qualificada del règim electoral i
del referèndum
El Govern ha examinat la Proposició de llei de
modificació de la Llei qualificada del règim electoral i
del referèndum presentada per la Sra. Rosa Gili Casals,
consellera general i presidenta suplent del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, en nom i representació
dels consellers generals del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata.
D’acord amb el que disposa l’article 103.2 del
Reglament del Consell General, manifesta el seu criteri
sobre la Proposició de llei esmentada.
Consideracions
La Proposició de llei que se sotmet al criteri del Govern
consta de tres articles i té per objecte modificar diversos
aspectes de l’articulat vigent de la Llei qualificada del
règim electoral i del referèndum, relatius als col·legis
electorals, a les meses i a l’atribució i el repartiment
d’escons.
Al Govern no li consta cap reclamació ni suggeriment
per part dels comuns de la necessitat de modificar
l’articulat que fa referència als col·legis electorals.
També constata que la justificació de la mesura
continguda en la Proposició de llei no considera ni
preveu els possibles costos i complicacions logístiques
que haurien d’assumir els comuns. El criteri del Govern
és contrari a aquesta mesura, ja que no escau limitar la
lliure designació d’espais de celebració per part dels
comuns, ni especificar-ne excepcions, ni fixar-ne la
quota per interval poblacional.
El Govern considera necessari donar compliment a
l’esperit que emana de la Constitució del Principat
d’Andorra, que estableix l’exigència d’un ampli consens
en matèria electoral, atès que aquesta matèria s’ha de
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regular en virtut d’una norma amb el rang de llei
qualificada. A més, en el cas que ens ocupa, la majoria
absoluta pròpia per aprovar una llei qualificada encara es
reforça, ja que s’ha de computar alhora entre els
consellers generals elegits en la circumscripció parroquial
i entre els consellers generals elegits en la circumscripció
nacional. Es tracta, per tant, d’assolir un ampli consens
polític i institucional entre el Consell General, que té la
potestat legislativa de modificar la llei; els comuns, que
són les institucions concernides per aquest canvi, i el
Govern, a través del cap de Govern, que és l’òrgan que
convoca i centralitza els comicis.
L’Executiu comparteix l’esperit de servei cívic de la
modificació pretesa de l’article 2 (de modificació de
l’article 36) i veu molt positiva la participació de la
ciutadania amb designació mitjançant un sorteig públic.
No obstant això, seria convenient no excloure de la
presidència de la mesa els membres del comú que no
siguin alhora candidats per mantenir una tradició arrelada
i que dota de més garanties jurídiques el procés electoral.
El Govern defensa el sistema electoral actual que es va
dissenyar per a les eleccions comunals, ja que possibilita
alhora l’expressió de la voluntat dels electors i
l'estabilitat de les institucions, però tampoc s’oposa al
fet que es puguin introduir correccions o matisos que
comportin una representativitat més gran, sempre que
no s’impossibiliti o es faci difícil el desenvolupament de
la tasca executiva dels comuns prop dels ciutadans, que
és la seva principal finalitat.
Dit això, el Govern entén que, aprofitant la modificació
de la Llei qualificada del règim electoral i del
referèndum, es podrien introduir altres canvis que
millorin el text i els drets dels ciutadans.
En aquest sentit, de forma enunciativa i no exhaustiva,
l’Executiu considera necessari tenir en compte la
garantia de l’autonomia de l’exercici del vot per part de
les persones amb discapacitat (acomplint el Conveni
relatiu als drets de les persones amb discapacitat i el
Protocol opcional al Conveni relatiu als drets de les
persones amb discapacitat, fets a Nova York el 13 de
desembre del 2006), l’ampliació dels terminis i el canvi
dels requisits del vot per correu o d’un futur vot
electrònic que millori aquesta modalitat, i la dissociació
del número de passaport actual i del número
d’identificació personal (antic número de passaport).
El Govern entén que si el Consell General decideix
finalment prendre en consideració i debatre la
Proposició de llei que ens ocupa, serà necessari abordar
una revisió exhaustiva de tot l’articulat des del diàleg
amb totes les institucions implicades per caminar
convenientment cap a una reforma de la normativa
electoral i del referèndum.
Aquest és el criteri del Govern sobre la Proposició de
llei de modificació de la Llei qualificada del règim
electoral i del referèndum.

