
l’article 11 els obliga a emetre aquesta
objecció. Aquesta objecció no obstacu-
litza l’entrada en vigor del Conveni entre
els Estats Units d’Amèrica i Bèlgica.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 14 de juny del 2006

Juli Minoves Triquell
Ministre d’Afers Exteriors, Cultura i Cooperació

Lleis
qualificades

Llei 5/2006,
del 19 de maig, qualificada
de modificació de la Llei
qualificada del Tribunal
Constitucional

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 19 de maig del 2006 ha
aprovat la següent:

Llei 5/2006, del 19 de maig, qualifica-
da de modificació de la Llei qualificada
del Tribunal Constitucional

Exposició de motius

L’article 96.2 de la Constitució esta-
bleix que el Tribunal Constitucional és
presidit, per un mandat de dos anys, per
aquell dels seus membres al qual corres-
pongui per torn rotatori.

Desenvolupant el mandat constitucio-
nal, la disposició transitòria primera de la
Llei qualificada del Tribunal Constitucio-
nal, del 3 de setembre de 1993 -modific-
ada el 22 d’abril de 1999 i el 28 de juny
del 2002-, va establir que el torn rotatori
per a ocupar el càrrec de president es de-
terminés per sorteig entre els primers
magistrats constitucionals nomenats.
Des d’aleshores s’ha mantingut el mateix
torn.

El primer president del Tribunal Cons-
titucional va accedir al càrrec sense tenir
experiència del funcionament de la insti-
tució i, en aquell moment, no podia ha-
ver estat d’una altra manera, ja que tots
els magistrats es trobaven en la mateixa
situació. Però aquella circumstància ha
desaparegut i, això no obstant, el fet de
mantenir el mateix torn té com a con-
seqüència que cada quatre anys les fun-
cions de president s’atribueixin al darrer
magistrat nomenat.

Per això sembla convenient modificar
el procediment de designació del presi-
dent, amb la finalitat que el càrrec recai-
gui sempre en un magistrat coneixedor
del funcionament intern del Tribunal,
pel fet d’haver-hi exercit durant un cert
temps amb anterioritat.

La fórmula que, respectant l’esperit de
la Constitució i de la Llei qualificada del
Tribunal Constitucional, sembla complir
millor aquella finalitat, és la que atri-
bueix al magistrat entrant la vicepreci-
dència del Tribunal. Segons aquesta
fórmula, aquest mateix magistrat esdevé
president, d’acord amb l’article 28.2 de la
Llei qualificada del Tribunal, després
d’haver tingut l’oportunitat de familia-
ritzar-se amb la institució durant un
període de dos anys.

Cal regular, igualment, les situacions
en les quals el president, o el vicepresi-
dent, es puguin veure obligats a cessar
en llurs funcions abans del termini esta-
blert per la Llei.

Per acabar, cal derogar, a més de la
disposició transitòria primera, les dues
altres disposicions transitòries de la Llei
del 3 de setembre de 1993, relatives al
mandat dels primers magistrats constitu-
cionals, al torn rotatori entre els magis-
trats, i a les primeres designacions del
secretari i de l’oficial lletrat, que avui han
quedat sense contingut.

Article únic
Es modifica el punt 2 de l’article 26 de

la Llei qualificada del Tribunal Constitu-
cional, del 3 de setembre de 1993, que
queda redactat de la manera següent:

“2. La Presidència del Tribunal Consti-
tucional és exercida per cada un dels
seus membres per una durada de dos
anys, segons un torn rotatori que es de-
termina com segueix:

- En el moment del seu nomenament,
per finalització del mandat del seu
predecessor, el magistrat entrant co-
mença a exercir les funcions de vice-
president per una durada de dos anys.
Al final d’aquest període, accedeix a la
Presidència.

- En el supòsit que el president hagi de
cessar anticipadament en les seves
funcions de manera definitiva, ha de
ser substituït pel vicepresident, que
exercirà la Presidència durant el termi-
ni que li mancava al seu predecessor
per completar el mandat i, seguida-
ment, exercirà les funcions de presi-
dent per un període de dos anys més.

- Si el vicepresident ha de cessar antici-
padament en les seves funcions de
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manera definitiva, el magistrat entrant
que el succeeixi esdevindrà vicepresi-
dent durant el termini que mancava al
seu predecessor per completar el
mandat i, al final d’aquest període, ac-
cedirà a la Presidència.”

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions tran-
sitòries primera, segona i tercera de la
Llei qualificada del Tribunal Constitucio-
nal, del 3 de setembre de 1993.

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà
de la seva publicació en el Butlletí Ofi-
cial.

Casa de la Vall, 19 de maig del 2006

Joan Gabriel i Estany
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació
en el Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra.

Joan Enric Vives Sicília Jacques Chirac
Bisbe d’Urgell President de la

República Francesa
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra
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