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Aquesta ponència té l’objectiu de crear un debat en el XIVè Congrés Ordinari del Partit
Socialdemòcrata en relació amb si cal crear una regulació d’incompatibilitats dels
càrrecs públics a les institucions andorranes.
Crec que els temps canvien i que actualment no n’hi ha prou amb apel∙lar a l’ètica i la
bona voluntat dels càrrecs públics i que cal regular les possibles incompatibilitats amb la
finalitat de garantir que la seva actuació sigui imparcial i objectiva i demostrin una
dedicació absoluta a les funcions que els han estat encomanades. Unes funcions que no
s’han de veure pas mediatitzades per altres activitats o interessos, per garantir amb la
màxima eficàcia, eficiència i objectivitat els interessos generals dels ciutadans.
Personalment, crec que no n’hi ha prou amb l’article 8 del Reglament del Consell
General que diu que “Els consellers generals no poden invocar o utilitzar la seva condició
per a l’exercici d’activitats comercials, industrials o professionals” i és per aquest motiu
que considero que cal fer una regulació que afecti els càrrecs electes del Consell
General i els comuns.
Aquesta regulació hauria de valorar diferents aspectes com ara la dedicació absoluta, la
retribució única, el deure de lleialtat, el deure d’abstenció i altres. Però si bé aquesta
feina pertoca als consellers generals, aquesta ponència vol que es debati si aquests tres
punts s’haurien de tractar en una futura regulació , que són els següents:
1. Declaració de béns
Els càrrecs electes hauran de fer una declaració d’activitats professionals, mercantils,
i industrials, i una declaració de tots els béns patrimonials, participacions societàries
i els valors o els actius financers. Igualment, s’haurien d’adjuntar les còpies de la
darrera declaració tributària de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
2. Contractes amb el sector públic
Els càrrecs electes no poden tenir, individualment o juntament amb llurs cònjuges, o
altres familiars de consanguinitat o afinitat, la titularitat de participacions que
representin un percentatge igual o superior al 10% del capital en empreses que
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tinguin concerts, convenis o contractes de qualsevol mena amb el sector públic
estatal o comunal.
3. La prohibició d’intervenir en activitats privades després del cessament
Els càrrecs electes, durant els dos anys següents després de cessar en el càrrec per al
qual han estat nomenats, no podran desenvolupar activitats privades que estiguin
relacionades amb els expedients en la resolució dels quals hagin intervingut
directament o per mitjà d’empreses o societats en les quals tinguin una participació
superior al 10% o que siguin subcontractistes d’aquestes, cap mena de contracte
d’assistència tècnica, de serveis o similar amb l’administració, els organismes, les
entitats o les empreses del sector públic per a les quals han prestat serveis com a
càrrecs electes.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

1 ‐ Aquesta ponència té la voluntat, en cas que la majoria del congrés hi estigui d’acord,
que s’acordi el compromís d’incloure aquest punt (la regulació dels conflictes
d’interessos i de la incompatibilitat dels càrrecs públics al consell general i als comuns)
en el programa electoral de les eleccions generals previstes per al 2019.
2 ‐ En segon lloc al ser un tema sensible i complicat de regular la creació d’un grup de
treball que estudiï el contingut de dita regulació i posteriorment que es validi pel comitè
directiu del PS.
25 d’octubre del 2016
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