
 
 
 

NOUS PROCESSOS PER CONFIGURAR LES CANDIDATURES 
A ELECCIONS GENERALS I A ELECCIONS COMUNALS 

 
 
 
 
Motivació de la ponència.- 
 
 
Tenint en compte l’observació que extrec de la documentació oficial preparada de cara a 
aquest Congrés i que diu així:  
 
“Atès el caràcter extraordinari del Congrés i la seva vinculació a l’elecció d’una nova 
direcció política del Partit, les ponències han d’estar vinculades a propostes 
programàtiques d’acció política general.” 
 
us proposo la següent reflexió que té a veure de forma molt decidida amb la nostra acció 
política general ja que està plenament vinculada a un dels pilars fonamentals de la 
nostra raó de ser política: l’escenificació pública de la nostra acció política a través de la 
selecció dels nostres gestors i portaveus, aquells i aquelles que han de dur endavant el 
nostre veritable compromís davant la població a la qual diem que volem servir, a través 
d’aquells que esperem que representin el nostre Partit i la seva ideologia: les candidates 
i els candidats. 
 
 
 
Antecedents.- 
 
 
A partir del moment que, mitjançant comitès locals i comissions de treball diverses, ens 
motivem a debatre, a consensuar, a pensar i a redactar parts del que després serà un 
programa electoral complet, el qual (llevat que es digui el contrari en aquest Congrés) 
descrivim com l’eina bàsica -independentment del seu format o de les seves múltiples i 
variades presentacions- per demanar el vot als nostres conciutadans;  
 
A partir del moment que s’ha fet més que evident que els que ara governen el país, ho 
fan sense ni disposar de programa electoral;  
 
A partir del moment que l’electorat ha fet la seva darrera tria, i no només ha votat per 
aquells que no tenien programa, sinó que ens ha castigat prematurament per no haver 
pogut tirar endavant el nostre; 
 
ens calen noves eines per capgirar el grau d’acceptació de les persones mitjançant les 
quals fem evident la nostra tarja de presentació pública; 
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malgrat que ens pesi, és indiscutible que en aquestes darreres eleccions generals 
l’electorat andorrà ha valorat més les persones que no pas el conjunt d’idees, el 
programa finalment confeccionat o el programa de Govern resolt; 
 
o bé -encara més punyent-, l’electorat ens ha fet avinent que veia una clara separació 
entre el nostre programa electoral i les persones que n’havien de dur a terme la seva 
execució de manera més pública i notòria.  
 
Per tant, ens cal ser més curosos en aquesta selecció (que és l’avantsala de la 
presentació de l’acció política) dels que acabaran sent els nostres gestors delegats i el 
nucli de presa de decisions, en nom del Partit Socialdemòcrata, en un Comú, en un 
Govern, en una Ambaixada o en una entitat parapública. 
 
 
Per això,  
 
Ens convé plantejar mesures que donin resposta a la combinació dels interessos de les 
persones que integraran les llistes parroquials i nacionals, i els mecanismes per poder fer 
visible que les persones més motivades, coherents i convençudes de la nostra ideologia, 
puguin aparèixer en aquestes llistes. 
 
Ens convé persones a les llistes que siguin veritables portaveus del Partit i del programa 
electoral, i que, amb voluntat de fer-se entendre i de ser al costat de les persones, 
defensin en positiu una visió progressista dels esdeveniments que experimenta el país, 
del nostre programa i de l’acció de govern (comunal o nacional) que estiguem duent a 
terme.  
 
Ens convé dignificar i valorar més els militants del Partit Socialdemòcrata per damunt 
dels simpatitzants i dels independents que ens donen el seu suport. És una manera de 
reforçar el teixit intern del Partit.  
 
 
Per això, 
 
Ofereixo un nou plantejament en la construcció de les llistes electorals del Partit, dividit 
entre les CONDICIONS GENERALS PRÈVIES i els NOUS PROCESSOS PER 
CONFIGURAR LES CANDIDATURES A ELECCIONS GENERALS I A 
ELECCIONS COMUNALS 
 
 
 

CONDICIONS GENERALS PRÈVIES 
 
 

1.- Per ser presentat com a candidat a les llistes parroquials o nacionals del Partit, cal 
estar al corrent del pagament de les quotes d’afiliat del Partit i tenir una antiguitat 
mínima d’afiliació de dotze mesos íntegres. 
 
2.- En el cas que es produís una repetició en la presentació d’un nom de candidat per 
anar a llistes (per exemple, en unes eleccions generals, entre la llista nacional i una llista 
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territorial), serà l’opinió del propi interessat o interessada la que indicarà la ubicació 
final. 
 
3.- En el cas que es produís un excés de candidats per a una mateixa llista, i sempre que 
hi hagi més candidats que llocs a cobrir, serà elegit el candidat amb més temps 
d’afiliació al Partit. Si es donés el cas que els candidats disposessin de la mateixa 
antiguitat, seria el candidat de més edat el que resultaria elegit per formar part de la 
llista. 
 
4.- No es modifica cap dels procediments usats fins l’actualitat pel Partit per escollir el 
candidat número 1 de la llista nacional i candidat a cap de Govern, en unes eleccions 
generals. 
 
5.- Per tal de promoure la diversitat i afavorir les aspiracions de tots els militants del 
Partit i, sobretot, la renovació del Partit, tot afiliat/ada té dret a presentar la seva 
sol·licitud i fer públic el seu desig de formar part d’una determinada candidatura. Sigui 
en unes eleccions generals o bé comunals. 
 
Aquesta sol·licitud ha de ser enviada al Comitè de candidatures.  
 
6.- El candidat/la candidata que aspira a ser el número 1 d’una llista comunal i aspira, 
per tant, a esdevenir cònsol major d’una parròquia ha de presentar la seva sol·licitud al 
Comitè de candidatures. 
 
7.- La direcció del Partit ha de confeccionar un formulari oficial i donar-lo a conèixer 
electrònicament a tots els militants i simpatitzants del Partit, un mínim de dos mesos i 
mig abans de tota cita electoral.  
 
En aquesta sol·licitud hi han de constar els espais necessaris per fixar les dades 
personals del sol·licitant i les motivacions que el porten a voler formar part d’una 
determinada llista o a encapçalar-la, a més del currículum que considera que el fa 
meritori per poder ser en una llista o encapçalar-la. Hi ha d’haver l’espai destacat 
perquè el sol·licitant pugui signar.  
 
 
 

NOUS PROCESSOS PER CONFIGURAR LES CANDIDATURES  
A ELECCIONS GENERALS I A ELECCIONS COMUNALS 

 
 
A.- LLISTA NACIONAL (ELECCIONS GENERALS) 
 
 
SELECCIÓ ATRIBUÏDA AL CANDIDAT NÚMERO 1: 
 

El candidat número 1 i aspirant a cap de 
Govern escull el 69% (de fet, és el 
68’75%) d’aquesta llista. 
Escull 11 persones de les 16 possibles. 
Escull els números 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13 
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i 14 de la llista, a més de dos dels tres 
suplents: el primer i el segon. 
Selecciona els candidats entre militants 
afiliats al Partit, simpatitzants o 
independents, amb total llibertat, si bé 
ha de tenir en compte que, dels 11 
candidats que pot seleccionar, un mínim 
de 6 han de ser militants afiliats al Partit 
Selecciona els candidats entre militants 
afiliats al Partit, simpatitzants o 
independents, amb total llibertat, si bé 
ha de convocar almenys una reunió amb 
tots els coordinadors de les Comissions 
de treball del Partit perquè els 
coordinadors li puguin fer avinent les 
persones més preparades de cada 
Comissió, que s’haurien significat per la 
seva capacitat de treball en equip i pel 
seu lideratge. 

 
 
 
 
SELECCIÓ ATRIBUÏDA A LA COMISSIÓ DE CANDIDATURES: 
 

El Comitè de candidatures escull el 31% 
d’aquesta llista. 
Escull 5 persones de les 16 possibles. 
Escull els números 5, 6, 11 i 12 de la 
llista, a més del tercer suplent. 
Selecciona els candidats exclusivament 
entre militants del Partit. 
Dóna prioritat a les sol·licituds rebudes 
dels candidats i, de forma pública, 
(mitjançant correu electrònic adreçat a 
tota la militància del Partit) ha 
d’informar de la resolució final en cada 
cas i dels seus motius. 
Si no disposa de sol·licituds suficients , 
podrà contactar directament amb els 
militants del Partit que consideri més 
oportuns i preparats. 
La seva tria definitiva s’ha de comunicar 
al candidat número 1 i als òrgans del 
Partit en reunió, així com a tota la 
militància del Partit (mitjançant correu 
electrònic). 
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B.- LLISTES TERRITORIALS (ELECCIONS GENERALS) 
 
SELECCIÓ ATRIBUÏDA AL CANDIDAT NÚMERO 1: 
 

El candidat número 1 i aspirant a cap de 
Govern escull el 50% d’aquesta llista. 
Escull 2 persones de les 4 possibles. 
Escull el número 1 de la territorial i el 
primer suplent. 
Selecciona els candidats entre militants 
afiliats al Partit, simpatitzants o 
independents, amb total llibertat. 

 
 
 
 
SELECCIÓ ATRIBUÏDA AL COMITÈ LOCAL: 
 

El Comitè local escull el 50% d’aquesta 
llista. 
Escull 2 persones de les 4 possibles. 
Escull el número 2 de la territorial i el 
segon suplent. 
Selecciona els candidats exclusivament 
entre militants del Partit. 
Dóna prioritat a les sol·licituds que els 
candidats han adreçat a la Comissió de 
candidatures i, de forma pública, 
(mitjançant correu electrònic adreçat a 
tota la militància del Partit) ha 
d’informar de la resolució final en cada 
cas i dels seus motius . 
Si no disposa de sol·licituds suficients , 
podrà contactar directament amb els 
militants del Partit que consideri més 
oportuns i preparats. 
La seva tria definitiva s’ha de comunicar 
al candidat número 1, als òrgans del 
Partit i a la Comissió de candidatures en 
reunió, així com a tota la militància del 
Partit (mitjançant correu electrònic). 
El Comitè local és representat en tot 
aquest procés exclusivament pel seu 
coordinador/a. Esdevé el seu portaveu i 
aixeca acta dels acords que es prenen. 
Convoca amb el temps suficient el 
Comitè local, per afavorir el debat, les 
vegades que siguin necessàries. 
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C.- LLISTA PARROQUIAL (ELECCIONS COMUNALS) 
 
 
SELECCIÓ ATRIBUÏDA AL CANDIDAT NÚMERO 1: 
 

El candidat número 1 i aspirant a cònsol 
major escull el 53’85% d’aquesta llista. 
Escull 7 persones de les 13 possibles. 
Escull els números 2, 3, 4, 8, 9, 10 de la 
llista i el primer suplent. 
Selecciona els candidats entre militants 
afiliats al Partit, simpatitzants o 
independents, amb total llibertat, si bé 
ha de tenir en compte que, dels 7 
candidats que pot seleccionar, un mínim 
de 4 han de ser militants afiliats al 
Partit. 

 
 
 
 
SELECCIÓ ATRIBUÏDA AL COMITÈ LOCAL: 
 

El Comitè local escull el 46’15% 
d’aquesta llista. 
Escull 6 persones de les 13 possibles. 
Escull els números 5, 6, 7, 11 i 12 de la 
llista i el segon suplent. 
Selecciona els candidats exclusivament 
entre militants del Partit. 
Dóna prioritat a les sol·licituds que els 
candidats han adreçat a la Comissió de 
candidatures i, de forma pública, 
(mitjançant correu electrònic adreçat a 
tota la militància del Partit) ha 
d’informar de la resolució final en cada 
cas i dels seus motius . 
Si no disposa de sol·licituds suficients , 
podrà contactar directament amb els 
militants del Partit, residents en aquella 
parròquia, que consideri més oportuns i 
preparats. 
La seva tria definitiva s’ha de comunicar 
al candidat número 1, als òrgans del 
Partit i a la Comissió de candidatures en 
reunió, així com a tota la militància del 
Partit (mitjançant correu electrònic). 
El Comitè local és representat en tot 
aquest procés exclusivament pel seu 
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coordinador/a. Esdevé el seu portaveu i 
aixeca acta dels acords que es prenen. 
Convoca amb el temps suficient el 
Comitè local, per afavorir el debat, les 
vegades que siguin necessàries. 

 
 
 
Tot amb tot, aquesta proposta d’un nou procés per a la configuració de candidatures 
implica un salt endavant per a tot el Partit Socialdemòcrata amb la finalitat de promoure 
l’anticipació, el debat i la participació interna. 
 
Aquest nou procés demana especialment més professionalització i transparència a la 
Comissió de candidatures i, probablement, una revisió de la seva composició.  
 
Així mateix, demana més implicació i anticipació als Comitès locals, deixant un marge 
més estret a la improvisació. 
 
Demana també més coordinació a la Comissió de candidatures amb els òrgans del Partit 
i amb els Comitès locals. 
 
Implica, de forma nítida, un replantejament de la Comissió de Formació per dur 
endavant plans de formació més globals, sobretot de base ideològica per a tots els 
militants, a llarg termini i lligats als debats i preocupacions de les Comissions de treball  
 
I, finalment, rellança la figura del Defensor de l’afiliat per solucionar els casos en què 
pogués semblar que el procés no ha estat dut a terme de forma correcta i transparent en 
l’atorgament d’una determinada plaça en una candidatura. 
 
 
 
Conclusió.- 
 
 
En aquesta època de mobilització permanent, més que tenir un govern comunal o 
nacional dels millors, més que tenir uns òrgans del Partir dirigits pels millors, es tracta 
de governar millor entre tots i d’impulsar la motivació i la participació de tots.  
 
Crec que no basta atorgant només la responsabilitat de dirigir el Partit o de governar una 
institució a un company o companya de Partit. 
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Per això, la proposta de resolució que porto a la vostra consideració i aprovació diu: 
 
 
 
Que els nous mecanismes aportats per a la modernització dels processos per 
configurar les candidatures a eleccions generals i a eleccions comunals siguin 
assumits pel Partit Socialdemòcrata de forma íntegra, i que ja puguin ser 
incorporats, des de mitjan mes de setembre del 2011, en la preparació de les 
eleccions comunals del mes de desembre d’enguany. 
 
 
 
Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
Santa Coloma, 10 de juny del 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joan R. Marina Amat  
Militant del Partit Socialdemòcrata 


