
PONENCIA 5:

n. PROGRAMA. B) ADMINISTRAC'IO. PRINCfPTS ... : A) IGUALTAT DE TOTS
ELS CIUTADANS (NO DISCRTMINACTO ...) ADDICIO DE "DRET AL SUFRAGT

ACTIU PELS CfllTADANS/ES RESIDENTS EN LES ELE(TIONS
CO MUNALS".

Motivaci6:

EI Partit Socialdemocrata enten que la poblaci6 resident d' Andoml es un patrimoni
hllma de valor incalculable pel nostre pais de Dret, Democratic i Social.

Aixi mateix, defensem que es lin imperatiu que neix de la solidaritat Immana, pen'>
tambe de l'inte1.ligencia estrategica, el posar tots els mitjans (especialment pl,blics) per
que els residents s'integrin en la vida andOlnma no solament amb els actllals drets civils,
economics i socials que els hi gnrm teixen les lleis, sin6 que ames pllguin gaudir de
drets politics.

Tant a l'Uni6 Europea (a traves de la Directiva 93/109 del Consell, de 6 de Desembre
de 1'any 1.(93) que permet als seus nacionals e,'ercir aquests drets en qualsevol aItre
estat membre de l'Uni6, i paIsos com Holanda, Snecia, Dinmnarca, Irlanda i Nomega,
que han anat una mica mes enlle\ i promouen que els estrangers residents estables
pugllin votar (sufl"agi actin) i ser votats (sufragi passiu) en les eleccions locals i
regiol1als, es fomenta amb aqnestes mesmes una millor capacitat d'integraci6 hanllonica
i fllncional dels estrangers residents.

Conscients de que no hi ha veritable integraci6 sense la possibilitat de participar en la
"res publica" i que l'actual sitllaci6 malmet la qualitat democn\tica de la 110stra
convivencia al constatar una plena divisi6 polltica entre nacionals (minoria) i residents
(majoria) i que no s'estimula gens cap men a de sentiment d'identitat entre aquests
(I1tims, demanariem que es promoguessin les mesures de lIei conesponents per garantir,
en una primera fase, el dret al sufragi actiu dels residents a AndolTa en les eleccions
comunals com a ac1ministraci6 mes propera als Ciutadans. En una segona etapa,i vistos
els graus d'implicaci6 i participaci6 en les C01TIlmals, podriem mnpliar-ho ales
nacionals i analitzar el sufragi passin.

Les premisses per poder votar, seguint els parametres de la directiva abans esmenada i
que segueixen la major part de pai"sos membres de l'Uni6 Em"opea podrien ser:

a) Sol-licitud d'inscripci6 en el cens electoral del Coml' en una data concreta. EI
Com(l seria on tingui el seu domicili 0 la seva residencia permanent durant 6
mesos. Aquesta sol'licitud hauria de p0l1ar: Nom i cognoms del Sol"licitant, la
seva nacionalitat i adrec;a, sexe, lIoc i data de naixement, i n(nnero de la targeta
de residencia i treball.

b) Sermajord'edat.
c) Document nacional d'identitat no caducat 0 Passaport en vigor.
d) Targeta de residencia i treball no caducada.



e) Certificat estes per I' Amhaixada 0 Consolat de] sol·licitant de no estar despossei"t
del seu dret a votar en el pais d'origen i de RenlU1cia a votar (en el seu pais
d'origen) qmm coincideixin comunals amh ]es municip(l]s del nacional.

f) Cel1ificat d'Immigraci6 ClInb ]a data d'antignit(lt de ]a residenci(l j que s'ohservi
un temps minim de 5 (lnys al pais.

Critiqllem, igualment, la Politica d'Integraci6 cap als residents que realitza el Pm1it
Lliberal per atemptar contra el Capitol 1: Principis generals, del TIlol II De1s Drets i
Llibel1ats de la Constitllci6 And OlTan(I, i ser, en conseqiiencia, gens solidmia, ires
acliva 0 integradora C(lPa totes aqnestes persones.

Per tot (lixo diem que:

En aquest Congres extraordinari i centmt en les properes eleccions comunals qne
esperem i desitgem que la Ciutadania AndolTana atorgui pIe sup on ales diferents
C(lndidatures de les Companyes i Companys qlle s'l1i presenten, es faei resso i
s'afegeixi a l'apartat a) Igualtat de tots els ciutadans (dins dels Principis que han de
regir 1a gesti6 administrativa del PS), del "Dret (II Snfhgi Actin dels Ciut(ldans i
Ciutadanes residents a Andon-a" segons els criteris exposats iamb I' ohjeetill de
complementar les politiques d'acces a la Nacionalitat, ser un Instrument mes
d'i ltegraci6 en el pais i basar-se en lin Principi de participaci6 i impnls actiu en 1(1
politica per totes les persones que viuen j/o treballen a Andorra; aHuclint, en definitiva,
a1 nostre progmma j contracte social mnb els ciutadans de ]'any 2001 quan parIavem
"d'impulsar politiques que afavoreixin la integraci6 i la implic(lci6 de tots els eiuladmls
i cintad(lnes en la vida social ipolftica d' Anclorra."

AlvtJITa la Vella, als vint-i-un dies del mes clejuny de I'any dos mil tres.
1V Congres. Extraordinari.
Company Carles Jimenez Mon fort.
Comite Local d' Andorra la Vella.
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