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Primer. Responsabilitat política i regeneració democràtica 

 

– És imprescindible tornar la capitalitat política al Consell General com a únic garant 

de la sobirania popular, d’on emanen la resta de poders de l’Estat. 

 

Les institucions perduren i les persones passen. Cada institució té un rol, però sovint 

les institucions es limiten a jugar un paper estrictament instrumental i perden tot el 

seu sentit institucional.  

 

Tenim un Consell General debilitat per l’Executiu, i també una Administració de 

justícia fortament influïda per aquest poder. 

 

– Cal promoure la transparència en el funcionament de l’Administració pública, així 

com endurir les sancions previstes en el Codi penal pels casos de corrupció política.  

 

– És imprescindible reformar la Llei de la contractació pública, reforçant els principis 

de transparència, concurrència i mèrit, així com l’aprovisionament de places a 

l’Administració en condicions d’igualtat per a tothom. 

 

– També els organismes parapúblics han de reforçar el seu funcionament, més 

transparent i democràtic. 

 

 

 

 

 



                                                          

 

Segon. Encaix amb Europa 
 

L’acord d’associació amb la Unió Europea suposa un repte de primer ordre per al 

futur d’Andorra. És una oportunitat per establir les bases d’unes relacions 

econòmiques sòlides amb el nostre entorn. A causa de la seva gran transcendència 

per al país, cal que el Govern s’impliqui al màxim per explicar a la ciutadania les 

debilitats i les fortaleses, les oportunitats i les amenaces d’aquest acord. Així mateix, 

s’ha de ser transparent quant al calendari de les negociacions, els passos que s’estan 

seguint, els avenços que s’estan produint, la posició que defensa el Govern i els 

punts que defensa la Unió Europea. 

 

Conscients de la importància que té l’acord d’associació amb la Unió Europea, ens 

comprometem a: 

 

– Aplicar la màxima transparència, informant la ciutadania de tots els passos que 

s’estan seguint i les seves implicacions. 

 

– Explicar, amb tots els mitjans possibles, què suposa per a Andorra un acord 

d’associació amb la Unió Europea. 

 

– Avançar conjuntament amb els representants dels agents econòmics i socials, 

mantenint-hi reunions periòdiques per escoltar les seves aportacions i establir un 

diàleg permanent. 

 

– Ser molt exigents, negociant des de la seriositat i la defensa de les nostres 

especificitats com a país. En aquest sentit, volem donar veu a la ciutadania i 

convocar un referèndum d’aprovació de l’acord d’associació. En defensarem la 

signatura en el cas que sigui un bon acord per a Andorra. 

 

Tercer. Impuls institucional 
 

– Cal modificar la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. El nostre 

sistema electoral no és prou proporcional i, per tant, no és suficientment 

representatiu. 

 

Afavoreix la governabilitat i castiga excessivament la llista menys votada, que es 

queda sense la més mínima representació. Passa el mateix a les eleccions comunals, 

on es prefereix la governabilitat en comptes de la representativitat democràtica. 

 



                                                          

 

– El sistema no garanteix suficientment la representació democràtica de la ciutadania. 

Actualment, el partit majoritari governa amb la majoria absoluta al Consell General, 

amb el 22% dels vots absoluts obtinguts en llista territorial i el 23% dels vots absoluts 

obtinguts en llista nacional. Succeeix idènticament en l’àmbit comunal, ja que, 

després de les darreres eleccions, al Comú d’Andorra la Vella el partit que va obtenir 

1/3 dels sufragis va aconseguir vuit cadires, mentre que la resta, amb 2/3 dels vots, 

va tenir només quatre cadires. 

 

Cal recordar que organismes internacionals, com ara l’Oficina d’Institucions 

Democràtiques i dels Drets Humans (ODIHR) de l’Organització per a la Seguretat i la 

Cooperació a Europa (OSCE), han criticat les greus desigualtats que provoca el 

sistema electoral andorrà. Així, l’informe del 2011 

(http://www.osce.org/odihr/elections/76277) assegura que es produeixen 

desviacions de fins a un 400% entre uns territoris i uns altres a l’hora d’obtenir un 

escó al Consell General. La diferència màxima recomanable no hauria de superar el 

15%, segons el Codi de bones pràctiques en processos electorals del Consell 

d’Europa. 

 

– Es proposa igualment reformar la manera d’aprovisionar els càrrecs dels diferents 

organismes i institucions, com ara el Consell Superior de la Justícia, el Tribunal 

Constitucional, la Batllia, la Fiscalia i l’AFA (Autoritat Financera Andorrana). 

 

– És imprescindible reforçar la independència judicial i allunyar-la de tota influència 

política possible. 

 

– Cal impulsar una participació més activa de la ciutadania a través de consultes i 

referèndums. 

 

– El joc de les majories electorals és el resultat d’un joc democràtic que, en ocasions, 

es perverteix amb el transfuguisme polític, usurpant il·legítimament l’escó o forçant 

nomenaments per controlar políticament les institucions. Cal lligar la relació entre 

els partits i els seus representants electes. 

 

http://www.osce.org/odihr/elections/76277)

