
PER UN CONSELL GENERAL DE 42 MEMBRES 

Ponència presentada per Jaume Bartumeu 

 

 

La Constitució estableix -article 50- que el Consell General «expressa la 

representació mixta i paritària de la població nacional i de les set parròquies... ». 

 

Alhora, en I'article 52, la Constitució indica que el Consell General «... es compon 

d'un mínim de vint-i-vuit i un màxim de quaranta-dos consellers generals, la meitat 

dels quals s'elegeixen a raó d'un nombre igual per cadascuna de les set parròquies 

i I‘altra meitat s'elegeix per circumscripció nacional» 

 

L'evolució política de les dues darreres legislatures aconsella proposar un 

augment del nombre de consellers generals per passar a 42 (21 en Ilista nacional 

i 21 - tres per parròquia- elegits en les Ilistes territorials) 

 

Això permetrà assolir dos objectius importants: 

- D'una banda donar més operativitat als grups parlamentaris i permetrà una 

millor participació en les activitats de les comissions legislatives sense 

menystenir la presencia exterior -l‘anomenada «diplomàcia parlamentaria» en 

les organitzacions i assemblees parlamentaries internacionals de les quals 

forma part el Consell General. 

- D'altra banda, I’elecció de tres consellers generals en les circumscripcions 

territorials permetrà, mitjançant la necessària adaptació del sistema electoral 

per aquella circumscripció, una millor representativitat afavorint que la segona 

força més votada tingui sempre un dels tres consellers generals de la 

parròquia la qual cosa, a ben segur afavorirà la participació de les forces 

polítiques en la contesa electoral. 

 

Per tot l'exposat formulo la següent proposta de: 

 

RESOLUCIÓ 

 



S'encomana al grup parlamentari Socialdemòcrata que, mitjançant els 

assessoraments tècnics que estimi necessaris, entri a tràmit parlamentari una 

Proposició de Llei de modificació de la Llei qualificada del regim electoral i del 

referèndum, i la legislació que se'n derivi, per contemplar el següent. 

 

- Establir que el «Consell General es compon de 42 membres, la meitat dels 

quals són elegits a raó d'un nombre igual per cadascuna de les set Parròquies 

i I'altra meitat s'elegeix en circumscripció nacional» (Article 57 de la Llei 

electoral). 

- Modificar el sistema d'elecció en la circumscripció parroquial per a les 

eleccions generals de manera que la segona força més votada tingui sempre 

un dels tres consellers generals elegits per aquella circumscripció. 

Andorra la Vella, 29 de maig del 2001  
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