
Comitè Executiu (Marc Vila) 
Esborrany del reglament d’eleccions primàries del Partit Socialdemòcrata 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Partit Socialdemòcrata d’Andorra entén que el seu millor actiu són els afiliats i simpatitzants que 
formen el seu capital humà. Però una organització política com la nostra no és justifica per si mateixa, 
ni es deu als que la formen, sinó que és patrimoni de la societat andorrana i, molt especialment, 
d’aquells sectors que desitgen que aquesta sigui més lliure, justa i solidària. 

Reivindicar i defendre els drets dels ciutadans, base dels desenvolupaments i millores socials en la 
perspectiva d’aquest nou segle que comença, ha de ser un objectiu de l’esquerra moderna. 

En base a aquest criteri, el nostre desig és donar un impuls especial a la participació individual dels 
afiliats al Partit Socialdemòcrata en la seva pròpia vida interna, garantint i defenent els drets de cada 
afiliat a escollir el candidat a cap de Govern. 

Aquest Reglament pretén recollir aquests principis de participació i transparència esmentats, recollits 
igualment en els Estatuts fundacionals del Partit Socialdemòcrata. 

ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Article 1 

El procediment d’eleccions primàries s’aplica per a la designació del candidat del Partit al càrrec de 
cap de Govern. 

Article 2 

Si es donen circumstàncies especials que així ho aconsellin, el Comitè Directiu, a iniciativa pròpia o a 
proposta del Comitè Executiu, pot decidir per majoria absoluta que no es convoquin eleccions 
primàries. 

REQUISITS PER CONCORRER 

Article 3 

Poden ser candidats els afiliats que estiguin al corrent del pagament de quotes, o que tinguin 
consignada la quantitat eventualment deguda en cas de desacord en el còmput de la quota, que tinguin 
una antiguitat mínima d’afiliació de sis mesos i que tinguin l’aval del cinc per cent dels afiliats, al seu 
torn al corrent del pagament de quotes i amb una antiguitat mínima d’afiliació de sis mesos. 

CONVOCATORIA, CALENDARI I CENS 

Article 4 

La convocatòria de les eleccions primàries l’efectua el Comitè Executiu per acord del Comitè Directiu. 

Article 5 

El calendari s’ha de fixar en la convocatòria. En qualsevol cas, la duració de tot el procés no ha 
d’excedir de 30 dies naturals. 

Article 6 

El cens electoral a utilitzar serà el del dia en que s’acordi la convocatòria de les eleccions primàries. 



Article 7 

El termini per a la presentació de pre-candidats és de set dies naturals. La Comissió de Candidatures 
acusa recepció de les diferents candidatures. 

Article 8 

La Comissió de Candidatures procedeix, en el termini de tres dies naturals, a analitzar les candidatures 
presentades per comprovar que compleixen els requisits. 

En el cas que hi hagi més d’un pre-candidat que compleixi els requisits per a ser-ho, la Comissió de 
Candidatures ha d’explorar la possibilitat de consensuar un únic candidat a cap de Govern. Si s’arriba 
a un acord ho comunica al Comitè Directiu. 

En el cas que només hi hagi un pre-candidat la Comissió de Candidatures ho comunica al Comitè 
Directiu. Aquest darrer, per majoria, proclama el candidat o bé declara vacant la candidatura. En aquest 
darrer cas s’ha de convocar Congrés Extraordinari en el termini màxim de 30 dies naturals per decidir 
sobre la designació del candidat del Partit. 

VOTACIONS 

Article 9 

La campanya té una durada màxima de 15 dies naturals i l’organitza i la tutela el Comitè Executiu. 

Article 10 

Les votacions són secretes. Tenen dret de vot els afiliats (vam quedar que hi havia la possibilitat de 
que fos només els afiliats o els afiliats i els simpatitzants i això és una cosa que s’ha de discutir o que 
el Congrés haurà de triar) del Partit segons el que estableixen els seus Estatuts. 

Article 11 

Es pot delegar el vot en les condicions que estableixen els Estatuts del Partit. 

Article 12 

És escollit el candidat que obtingui el major nombre de vots. Tanmateix, la proclamació del candidat a 
cap de Govern s’ha de fer segons el què estableixen els Estatuts del Partit.”. 

Transacció 

Pel que fa referència d l’article 2: “Si es dóna la circumstància que un Cap de Govern sortint del PS 
tornés a presentar la seva candidatura al càrrec de Cap de Govern, el Comitè Directiu a iniciativa pròpia 
o a proposta del Comitè Executiu, pot decidir per majoria absoluta que no es convoquin eleccions 
primàries. 

El que deia el Vicenç de l’article 8 referent als tres dies, desprès de “si s’arriba a un acord amb el 
Comitè Directiu... si transcorreguts tres dies naturals i segueix havent més d’un candidat es seguirà 
amb el procediment establert en el present Regalment” 

 

 

 


