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3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.2 Proposicions de llei qualificada
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 16 d’octubre
del 2019, ha examinat el document que li ha tramès
la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, presidenta suplent del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, registrat en
data 8 d’octubre del 2019, sota el títol Proposició de
llei de modificació de la Llei qualificada del règim
electoral i del referèndum, i exercint les
competències que li atribueix el Reglament del
Consell General en els articles que es citaran, ha
acordat:
1. D’acord amb l’article 18.1.d), admetre a tràmit
aquest escrit sota la qualificació de Proposició de llei
qualificada.
2. D’acord amb l’article 103.2, ordenar la seva
publicació, i remetre-la al Govern perquè, en el
termini de quinze dies, manifesti el seu criteri. El
Govern haurà d’evacuar el seu informe per tot el dia
7 de novembre del 2019, a les 17.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 16 d’octubre del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Proposició de llei de modificació de la
Llei qualificada del règim electoral i
del referèndum
Exposició de motius
Si s’observen els diferents percentatges de vot
absolut obtinguts per les forces polítiques
concurrents a les eleccions comunals i es contrasten
amb la representació institucional obtinguda en el sí
de la institució, es pot inferir que la composició final
dels consells de Comú no és prou representativa de
la voluntat popular.
La vigent Llei qualificada del règim electoral i del
referèndum estableix un sistema de provisió dels
càrrecs comunals en el què es prima la fàcil
governabilitat de la institució, atorgant-hi majoria
absoluta a l’opció guanyadora, en detriment d’una
representació proporcional de la voluntat dels
electors, que obligaria als representants comunals a
assolir consensos per a poder desplegar les seves
polítiques.
Altrament, l’organització de la jornada electoral que
preveu la Llei qualificada del règim electoral i del

referèndum vigent pot ser la causa que motiva un
augment progressiu de l’exercici del dret a vot
mitjançant el mecanisme de dipòsit judicial del vot,
que ja se situa entorn del 20%. En aquest sentit, els
articles 1 i 2 pretenen aportar solucions per
contrarestar aquesta tendència clarament a l’alça,
aportant mecanismes per afavorir la màxima
independència i neutralitat de la jornada electoral,
garantint així als ciutadans el lliure exercici dels seus
drets. D’una banda, l’article 1 pretén apropar les
meses electorals als ciutadans creant varis col·legis
electorals per parròquia, alhora que també busca
despolititzar-los al ubicar-los en diferents
equipaments públics de la parròquia amb excepció
de Casa Comuna i de les seus dels ministeris. Així
també, l’article 2 proposa que les Meses electorals
estiguin constituïdes per ciutadans i no per polítics
per tal d’identificar el dret de vot i la jornada
electoral com un acte cívic i no només polític.
Pel que fa a la recerca d’un major grau de
proporcionalitat i representativitat, l’article 3 de la
present proposa un canvi en el sistema de provisió
dels càrrecs que integren els consells de Comú, per
tal de passar a un sistema de provisió dels càrrecs
comunals absolutament proporcional amb els sufragis
obtinguts. De igual manera, l’elecció dels càrrecs de
Cònsol Major i Menor, tenint en compte que
s’eliminen els mecanismes d’afavoriment de la llista
guanyadora, es proposa que sigui per elecció dels
integrants del consell de Comú i no per adscripció en
relació amb la posició que s’ocupa en la llista.
La disposició final primera estableix un termini de 6
mesos per al desplegament reglamentari que
requereix la proposició de llei de modificació de la
Llei qualificada del règim electoral i del referèndum i
la disposició final segona determina la seva entrada
en vigor.
Article 1
Es modifica l’article 34 de la Llei qualificada del
règim electoral i del referèndum:
Article 34. Col·legis electorals
1. Les eleccions s’efectuen a cada parròquia en els
col·legis electorals especialment habilitats i designats
pels comuns.
2. En cada col·legi electoral els comuns poden
organitzar una o més meses electorals, en les quals es
distribueixen els electors per ordre alfabètic per
facilitar la votació, amb un màxim de 2.000 electors
per col·legi.
3. Els col·legis electorals s’ubiquen en equipaments
públics amb l'excepció de les seus ministerials i dels
comuns.
4. La presència en els col·legis electorals, amb
l'excepció dels integrants de les meses electorals i
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dels interventors, queda limitada al temps necessari
per exercir el dret de vot.
Article 2
Es modifica l’article 36 de la Llei qualificada del
règim electoral i del referèndum:
Article 36. Meses electorals
1. A cada col·legi electoral es constituiran les meses
corresponents, formades com a mínim per un
president i 4 vocals designats mitjançant sorteig
públic segons s'estableixi reglamentàriament. Les
persones que figurin inscrites en les candidatures no
poden formar part de les meses electorals.
2. Cadascun dels grups d’electors que hagin
presentat una candidatura pot designar un
interventor titular i un interventor suplent per mesa
electoral. La designació ha de ser comunicada als
comuns pels representants legals de la candidatura
com a màxim el dia hàbil anterior a la jornada
electoral.
Article 3
Es modifica l’article 62 de la Llei qualificada del
règim electoral i del referèndum:
Article 62. Atribució d’escons
1. Per a l’assignació dels escons integrants del consell
de comú s’utilitzarà el sistema proporcional de “resta
més elevada”, en anàlegs termes als descrits en
l’article 58 de la present, adequant-lo al nombre
d’escons a repartir.
2. A aquest efecte, a cada candidatura li
correspondran tants escons com resulti de dividir el
seu nombre de vots pel quocient electoral. Si
efectuada aquesta operació no s’haguessin cobert el
nombre de càrrecs a proveir, els escons restants
s’adjudicarien a aquella o aquelles candidatures que
ja tinguessin representació i que tinguessin la resta o
restes més elevades, en funció del nombre de vacants
existents. Si es produís empat en l’adjudicació de
restes, es resoldria en favor de la candidatura amb
més nombre de vots absoluts. Si també en nombre de
vots absoluts es produís un empat, es resoldria per
sorteig.
3. El quocient electoral es determina dividint el
nombre total de vots vàlids pel nombre d’escons del
consell de comú a proveir. Si el quocient electoral
així obtingut fos un nombre amb decimals, s’ha
d’arrodonir al nombre enter superior.
4. La resta és aquella que resulta matemàticament de
dividir el nombre total de vots de cadascuna de les
candidatures pel quocient electoral. Són els vots
sobrers de cada candidatura que no han arribat a la
xifra expressada pel quocient electoral
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5. Del ple del Consell de Comú, assignat en els
termes dels apartats precedents, se n’hauran
d’escollir els cònsols per majoria absoluta en primera
volta o, en cas de no assolir-se la majoria absoluta,
per majoria simple en segona volta de l’elecció.

Disposició final primera. Desenvolupament
reglamentari

El Govern ha d’aprovar la norma reglamentària
necessària per al desenvolupament d’aquesta Llei en
el termini màxim de 3 mesos des de la data en què
entri en vigor. Mentre no s’aprovi aquest Reglament
es mantindrà vigent l’anterior composició de les
meses electorals.

Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 16 d’octubre
del 2019, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades per la M. I. Sra.
Susanna Vela Palomares, consellera general del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 9 d’octubre del 2019, relatives a la cobertura
del període de baixa de maternitat establert en la
Llei 9/2019, del 7 de febrer, de modificació de la
Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat
social i d’acord amb els articles 18 i 130 del
Reglament del Consell General ha acordat admetreles a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm.
869).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 16 d’octubre del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
La sotasignada, Susanna Vela Palomares, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposen els articles 130 i
següents del Reglament del Consell General, formulo
les preguntes següents perquè, en el millor termini, el
Govern presenti, per escrit, les respostes
corresponents.

