Modificació dels Estatuts del Partit Socialdemòcrata
Les esmenes que es presenten no són un nombre massa important: són dinou esmenes
i he de dir que desprès de fer una revisió, la gent que hi ha treballat i l’Executiva en ple
han coincidit que els Estatuts que tenim són uns estatuts prou bons, que coincidim amb
molta gent, potser són una mica complexos, però en definitiva són estatuts que
compleixen perfectament la seva funció,. Hem de dir que és del que es tracta.
D’aquestes dinou esmenes –desprès faré un comentari perquè per una qüestió de
transposició del primer projecte al que es presenta aquí, hi ha una esmena que no ha
aparegut i que desprès la comentaré- dues són esmenes del títol 1: els afiliats i els
simpatitzants; hi ha dues del títol 2: els òrgans de govern i de direcció; tres del títol 4:
els òrgans de participació i treball; dues del títol 8: les finances del Partit; una del títol 9:
els càrrecs públics del Partit i una del títol 10: el consell per a la participació.
Abans d’acabar aquesta introducció val a dir que en el moment que el Comitè Executiu
es va posar a treballar en aquest tema es va fer conèixer a la resta de militants per la
via del Comitè Directiu i per d’altres vies, i es va convidar a tothom perquè hi aportés les
seves proposicions siguin passant-les a l’Executiu perquè les incorporés a la seva
proposta o sigui efectuant propostes individuals, com és el cas que s’ha comentat abans
de l’Alexis Estopiñán, o propostes de grup com la que hi ha que toca a la modificació
d’Estatuts que ve lligada amb la ponència que presenten els joves per la creació del
moviment de la joventut socialdemòcrata d’Andorra.
Si agafeu els Estatuts, vaig a comentar una mica –desprès ja entrarem en el debat si hi
ha algun dubte:
✓ La primera esmena es refereix a l’article 10 i és una esmena més aviat tècnica on
es proposa canviar el mot “...a que hagin estat adscrits” –es refereix als militants i a la
seva adscripció a les comissions de treball- i es modifica per l’expressió “...en que
s’hagin inscrit”; és per una raó elemental perquè l’adscripció a les comissions de treball
es facultativa i és cada militant particularment que s’inscriu o es deixa d’inscriure.
✓ La segona esmena és a l’article 13, us llegeixo el redactat original: “Només els
afiliats, que estiguin al corrent del pagament de les quotes, amb una antiguitat mínima
d’afiliació de sis mesos, poden assumir responsabilitats ...”. Nosaltres proposem reduir
aquest termini de 6 mesos a 3 mesos perquè el propi dia a dia del Partit ens ha portat a
veure que aquest termini potser era massa excessiu, considerem que és bo que hi hagi
algun termini, no és bo que algú que entri en el Partit ja pugui accedir a responsabilitats
a l’endemà, però 6 mesos ens creava problemes i al final a la força de la pràctica portava
a no respectar aquest article.
✓ L’emena número 3 que correspon al títol 2: orígens de direcció i govern; es fereix a
la periodicitat en que està previst en els Estatus que s’ha de produir la reunió del
Congrés. El redactat actual diu: “nosaltres hem considerat que aquesta freqüència és
una freqüència excessiva, que moltes vegades col·lapsa la burocràcia interna del Partit
i hem proposat que : “el Congrés es reuneix amb caràcter ordinari un cop cada dos
anys”. Hi ha una justificació que no ha estat preparada per al Congrés, aquesta
justificació diu que l’article ja preveu la possibilitat de convocar congressos
extraordinaris, amb uns mecanismes prou àgils i prou oberts. Jo de cap manera, he de
dir a tothom, que no hagués defensat que es posposés la freqüència de congressos si
la possibilitat de fer congressos extraordinaris hagués quedat limitada per aquest
redactat. Si algú vol intervenir per modificar-ho -sé que hi ha veus que tenen la seva
opinió sobre això- avanço que revisant la periodicitat de congressos en altres partits
germans al nostre com pot ser el PSC, aquest fa congressos cada 3 o 4 anys.

✓ L’esmena número 4 també es refereix a un tema de periodicitat de reunions i és
sobre el Comitè Directiu, actualment es reuneix per imperatiu estatutari cada dos mesos,
això també crea uns problemes de funcionament; d’acord amb el propi Comitè Directiu,
i és la proposta que fem a l’Executiva, es proposa que la freqüència es passi a tres
mesos. Davant d’això, ara que em ve al cap, he de dir que la idea no és treure la veu a
ningú, sinó donar més força als propis comitès directius, en aquests comitès hi ha una
assistència suficientment fluixa com per a considerar-los prou funcionals, aleshores si
reduïm una mica la seva freqüència esperem obtenir una presencia més important de la
militància en els comitès directius.
✓ L’esmena número 5 que toca a l’article 22: “el ple del Comitè Directiu està integrat:”
i aquí hi ha tots els membres que tenen un lloc en aquest Comitè; l’esmena es refereix
en el punt e) que correspon als representants de les Comissions de treball, la redacció
original diu: “els representants, fins a un màxim de 5, elegits per les Comissions de
treball del Partit, d’acord amb la distribució que fixi el Comitè Directiu”, nosaltres
proposem que el redactat quedi: “els coordinadors de les Comissions de treball”, sense
cap mena de límit perquè considerem que normalment el nombre de Comissions de
treball es mourà sempre en un nombre similar a 5: 4, 5, 6, 7.
✓ L’esmena número 6 que es refereix a l’article 25 que toca a la renovació dels
membres del Comitè Directiu, l’article original parla de que “la renovació es produeix
cada tres anys”, evidentment, si prospera la proposta que els congressos ordinaris siguin
cada dos anys ens obligaria, llògicament, a fer un congrés extraordinari per elegir els
membres del Comitè Directiu; per tant la proposta és reduir aquest termini de tres anys
a cada dos anys, per tant a cada congrés hi hauria una renovació dels membres electes
per elecció al Comitè Directiu
✓ L’emena número 7 és de l’article 26 que diu que “el Congrés elegeix els afiliats que
han de formar part del Comitè Directiu amb llistes obertes, quedant elegits els candidats
que obtinguin més vots...”, la proposta de l’Executiu diu: “el Congrés elegeix els afiliats
que han de formar part del Comitè Directiu amb llistes tancades a la proporcional”,
suposo que seria millor posar: “amb llistes tancades i assignació proporcional”. En l’últim
Congrés vam veure que creava certs problemes el tipus d’assignació o d’elecció que
proposen els Estatuts actuals i des de l’Executiva hem considerat que aquest sistema
que proposem donaria més satisfacció i més seguretat.
✓ L’esmena número 8 correspon a l’article 27 i es refereix a la Comissió de
candidatures, la nostra proposta és: “ampliar el nombre de membres de la comissió de
candidatures, amb el redactat següent: “Aquesta comissió estarà formada per un mínim
de 5 membres i un màxim de 10””. Hi ha una justificació del perquè hem elegit aquesta
forquilla i em sembla que és interessant de llegir-la: de cara a les eleccions comunals,
sembla lògic que la comissió inclogui, almenys, un membre de cada comitè local, la qual
cosa obliga a un mínim de 7 membres. S’ampliaria el nombre fins a 10 (3 membres
suplementaris) a fi de no convertir la comissió en una mena de “senat parroquial”, cosa
que, per inèrcia, acabaria per produir-se”.
✓ L’esmena número 10 es refereix a l’article 30 i és un vuit que es produeix en els
Estatuts i que ja ens ha succeït quan es produeixen baixes en l’Executiva, ja sigui per
motius personals o per la qüestió que sigui, i per tant afegim un text que diu: “quan un
vocal deixa de ser membre serà substituït pel candidat següent de la llista en que va ser
elegit. En cas de no haver-hi mes candidats, el lloc quedarà vacant fins al proper
Congrés, en que s’elegirà”, i desprès hi ha una altra esmena en el mateix article en el
qual es proposa modificar l’assignació de representants que actualment és: “la llista més
votada obté la meitat de representants i totes les llistes, inclosa la més votada, es
reparteixen de forma proporcional la resta de representants fins al nombre fixat pel
Comitè Directiu...” aquesta fórmula reprodueix exactament la fórmula d’assignació
d’escons en els Comuns, desprès de debatre vam considerar que si no estem d’acord

en aquest sistema d’elecció en els Comuns malament ho podem sostenir en els nostres
propis Estatuts, hem intentat substituir-lo per una fórmula que no varia massa de
l’original però que recondueix una mica els números i ens porta a una situació més
assumible i més democràtica (encara que no massa més) el que es proposa és que: “la
llista més votada obté la tercera part dels representants i totes les llistes, inclosa la més
votada, es reparteixen de forma proporcional la resta de representants”. A la justificació
hi ha un model de com funcionaria això i hem de dir que en el pitjor dels casos –ho dic
davant de la gent que pensa que és bo que hi hagi una majoria forta per poder tirar
endavant aquesta feina- en els pitjors dels casos en dues llistes que s’obtingués 51 a
49, per exemple, actualment el repartiment seria de 10 a 2 i amb la nova fórmula el
repartiment no deixa de ser dur però passa a ser de 9 a 3; en altres supòsits segueix
donant suficient satisfacció, dona majories però li dona més veu al grup que ha sortit en
posició minoritària.
✓ L’article 33 que parla de la renovació del Comitè Executiu, per les mateixes raons
que s’han exposat abans de les freqüències dels congressos i d’eleccions, es proposa
que la seva renovació es produeixi cada dos anys i no cada tres.
✓ L’esmena 12, seguint la llista, toca a l’article 36, és una esmena de forma que em
permetreu proposar-vos, que és en l’apartat f) ”llogar i apartar del servei el personal
contractat pel Partit” el terme llogar no em semblava el més adequat i es proposa
canviar-lo per: “incorporar i apartar del servei el personal administratiu i subaltern
contractat pel Partit.”, no només es canvia la paraula llogar, sinó que s’especifica
exactament quin és el personal que queda afectat per aquest article. Ho dic perquè hi
ha personal com poden ser _____externs que no estarien inclosos en aquesta
competència del secretariat d’Organització.
✓ L’article 37 té l’esmena número 13 en el qual es proposa modificar el redactat dels
comitès locals dient que “està format per tots els afiliats i simpatitzants”, actualment
només parla d’afiliats i entenem que és un error de base i que la seva correcció era
necessària.
✓ L’esmena 14 es refereix a l’article 43 respecte a les comissions de treball, hi ha una
ponència que parla de dinamitzar les comissions de treball - i jo que sóc secretari de
coordinació de les comissions per part de l’Executiu, evidentment ho subscric-: “es
proposa modificar el redactat de la darrera frase del primer paràgraf que quedaria així:
“les comissions de treball poden funcionar en reunió plenària, que ha de tenir lloc amb
una periodicitat mínima mensual, o a través de les subcomissions, grups o equips de
treball que es constitueixin en el seu sí.” En la justificació s’explica una mica quina és la
idea que es té des de l’Executiva del que és una subcomissió, un grup de treball, un
equip de treball i totes les circumstàncies que hi concorren i l’autonomia que té cada una
d’elles.
✓ L’esmena número 15 pertany també a aquest apartat i es proposa modificar el
redactat del punt d) que diu: “elaborar, a iniciativa del Comitè Directiu, estudis tècnics,
informes ...”. El que es defensa és un redactat alternatiu que és: “elaborar, a iniciativa
pròpia o del Comitè Directiu...” La inclusió del terme iniciativa pròpia veiem que és
important perquè la comissió de treball és una eina important per al Partit i tenim la
seguretat que ha de ser un lloc on es puguin proposar iniciatives pròpies, no són
simplement una corretja de transmissió del pensament del Partit a la feina de convertirla en estudis concrets, ha d’haver la possibilitat de que la pròpia comissió porti iniciatives
personals i pròpies al Partit.
✓ Al títol VIII hi ha l’esmena 16 a l’article 51 que es refereix a l’assignació de
prestacions o de diners a diferents òrgans del Partit, actualment diu: “pot establir,
mitjançant el reglament de finançament, assignacions a favor dels comitès locals amb
càrrec al pressupost ...” Es proposa ampliar aquest supòsit i dir: ““...assignacions a favor
dels comitès locals o altres òrgans del Partit amb càrrec al pressupost...” Hem de pensar

que en el moment que es crea el moviment de la joventut socialdemòcrata pot haver
una necessitat de subvenció d’aquest moviment -caldrà veure com estan les arques del
Partit- o bé les comissions de treball que puntualment puguin necessitar un suport
econòmic per poder tirar endavant la seva feina.
✓ L’emena 17 és una esmena molt tècnica i molt elemental es refereix a l’article 53 i
54, és un article molt llarg i el que es proposa és:“recollir els tres darrers paràgrafs de
l’article 53 en un nou article específic, relatiu a la figura del Censor de Comptes” i,
evidentment, renumerar la resta d’articles.
✓ La penúltima esmena diu: “els registres d’actuació política, -es refereix al que ara és
l’article 55- d’aportacions econòmiques ..., estaran a la disposició dels afiliats.” Van tenir
una discussió interessant sobre el que volia dir el registre d’actuació política i vam
considerar que no hi havia lloc a que hi hagués aquest registre, primer perquè era
bastant difícil de saber -com ha dit el Sisco- fora del que és una política soviètica,
stalinista, que seria un registre d’actuació política dels militants electes del Partit.
✓ La última esmena, la 19, és una esmena de supressió, es refereix al Consell per a
la participació que diu: “el Consell per a la Participació és l’òrgan consultiu del Comitè
Executiu en qüestions relatives a les polítiques d’igualtat i solidaritat, dona, joventut,
medi ambient i ONG,s. Es reunirà trimestralment i els seus membres seran nomenats i
separats del càrrec pel Comitè Executiu.” Aquest Consell no ha funcionat mai i quan
nosaltres hem proposat la supressió no ha estat pensant que no tingui cap sentit, sinó
pensant en que amb la modificació que s’ha produït de convertir la Secretaria de la dona
en Secretaria de polítiques d’igualtats moltes de les competències i de les tasques que
estaven previstes en aquest Consell per a la participació havien quedat traslladades i
assumides per dita Secretaria, per això vam considerar que no valia la pena mantenirho en els Estatuts, tot i que consta que el company Alexis Estopiñán -i ja ho exposaràté una proposta per donar un altre contingut en aquest article i en aquest títol-.
Aquí s’acaba el que és la ponència de l’Executiva. Perdoneu, abans he comentat que hi
havia un article que s’havia quedat fora de reforma i es refereix a l’article 14 on es parla
dels simpatitzants i en el redactat original diu: “... en aquest sentit podran ser considerats
simpatitzants aquells que ho hagin sol·licitat de manera formal o”, això creava un
problema en el moment de que una mica més endavant del mateix article es diu:
“cadascun dels Comitès Locals del Partit porta un registre dels simpatitzants adscrits al
mateix” entenem que no es pot forçar la voluntat de les persones incorporant com a
simpatitzant d’un Partit a una persona que ha treballat en ell o col·laborat activament
sense que en doni el seu vist i plau. Aleshores hi ha dues propostes: 1) on diu: ” que
hagin desenvolupat algun tipus d’activitat vinculada directament al Partit -continuar
dient:- prèvia acceptació explícita de l’interessat” es a dir, que si no ho accepta no
s’inscriu. 2) seria simplement eliminar aquesta última part i dir simplement: “en aquest
sentit podran ser considerats simpatitzants aquells que ho hagin sol·licitat de manera
formal” i finalitzar aquí.”.

