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1.-  Primera esmena: Títol IV, Article 39 i 41: L’articulació del comitès locals 

1.1 Proposta de modificació dels articles 39i 41 

 

Article 39. Correspon a cada comitè local dotar-se dels mecanismes 

necessaris per a l’organització del seu funcionament, d’acord amb els 

principis de representativitat i de democràcia interna.  

Els comitès locals amb representació comunal recolzaran la tasca dels 

Consellers de Comú mitjançant el “Grups d’Enllaç”. La configuració del 

“Grup d’Enllaç” estarà format pels membres del comitè local (siguin afiliats 

o simpatitzants). Aquest òrgan estarà format pel: 

• Els Consellers de Comú 

• El coordinador del comitè local corresponent 

• Els afiliats o simpatitzants elegits pel Comitè local amb un màxim de 

6 persones, utilitzant el mateix sistema d’elecció que l’utilitzat per 

l’elecció del Comitè executiu 

La funció del “Grup d’Enllaç” consisteix en:  

• Donar suport als Consellers de comú 

• Valorar i recolzar l’acompliment del projecte programàtic 

• Facilitar la comunicació entre el comitè local i els Consellers de 

Comú. 

El “Grup d’Enllaç” es reuneix amb una periodicitat mensual,  convocat pel 

coordinador.  

 

Article 41. El comitè local es reuneix, com a mínim, cada dos mesos, i el 

convoca el coordinador. També pot convocar el comitè local, en caràcter 

extraordinari, una quarta part dels afiliats del comitè respectiu. 

 



1.2 Exposició de motius 

El Títol IV intitulat dels “Òrgans de participació i treball”, desglosa els mecanismes de 

participació dels afiliats i simpatitzans que no es troben en cap altre òrgan intern del partit. 

 

La ponència  de modificació presentada per l’executiva encara modificacions dels articulats 

dels comités de treball, dotan a aquests la legitimitat organitzadora de les “subcomissions, 

grups o equips de treball”.  

 

La proposta d’aquesta esmena va en la mateixa direcció, però presentant les modificacions 

en l’articulat dels comitès locals, pel que es crearia un òrgan estaturi entre el comitè local i 

els consellers de comú, amb el mateix objectiu que el presentat per l’executiva: “...és una 

bona eina i dinamitza el bon funcionament...”. 

 

Aquesta proposta va ser ben rebuda en el comité local d’Escaldes, la qual segons l’articulat 

actual dels estatuts pot tirar endavant aquesta proposta. Aquesta entesa però no es va donar 

en la darrera reunió dels coordinadors d’aquest mes. La proposta no va ser concencuada, 

perquè els comitès locals mantenen una pluralitat de casos en els que es pot trobar un 

comitè local, sigui a l’oposició, davant del comú, ja sigui amb pocs o molts militants, o bé 

senzillament perquè no té representació comunal. Motiu pel qual, amb bon criteri els 

Estatuts deixen a consideració del comitè local la seva organització interna, segons els 

articles 39 i 40, en tant en quan només defineix la figura del coordinador. 

 

Tot i així presento l’esmena perquè més enllà del que ens transmeten els mitjans de 

comunicació, en la reunió de coordinadors s’observa la dificultat (organitzativa, de 

comunicació, d’entesa ...) que hi ha en els distints comitès locals. Cadascún manté les seves 

particularitats i les seves maneres d’afrontar-ho.  

 

El “Grup d’Enllaç” es presenta com a necessari pel següents motius: 

• El principal objectiu d’aquest òrgan consisteix en donar suport als consellers de 

Comú 

• Mantenir un diàleg i treball continu des dels membres del partit amb els consellers  

de comú 

• Aportar un seguiment actual a les tasques del comú 



• Facilitar la comunicació entre aquests i el Comitè local.  

• Evitar que els comitès locals es trobin vinculats a afers comunals més actuals que 

importants 

• Reduir la periodicitat dels comitès locals per facilitar una major assistència, on els 

tems a tractar hagin estat treballats pel “Grup d’Enllaç” per evitar els mals entesos i 

les descordinacions. 

 

El “Grup d’Enllaç” no està definit per diluir les tasques del comitè local ni marginar llurs 

funcions, donat que no es proposa modificar-ne llurs funcions definides en l’article 38.  

 

Com us deia tots els comitès locals tenim problemàtiques pròpies, a les quals sovint 

s’observa com els coordinadors hem d’estar afrontant tasques d’apagafocs. En aquest sentit 

i aprofitant l’experiència d’aquests cinc anys, us proposo introduir un òrgan intermig entre 

els consellers comunals i el comitè local. Una organització inclosa en els estatuts, al meu 

entendre pot reduir els problemes d’organització que sovint s’enquisten sense necessitat. 

Tot i que comporta un cert augment de feina pels càrrecs electes, aquesta nova 

comunicació augmentarà major nivell d’informació i conseqüentment menor nombre 

d’incidències dins els comitès locals. Es tracta de treballar ex-ante ni ex-post tal com s’està 

funcionan fins la data. 

 

D’altra banda, us proposo que aquest òrgan estatutari pugui estar composat pels 

simpatitzants del partit. De tal manera que els simpatitzants (com a independents) pugui 

tenir cabuda dins els òrgans del partit, donada la seva importància com bé es va mostrar 

amb la creació dels SI en les darreres eleccions. 

Per últim només matisar com aquest òrgan només seria d’obligat compliment en aquells 

comitès amb representació al Comú.  

 

A tal efecte us proposo d’aprovar l’esmena presentada. 



2.-  Segona esmena: Títol III, Article 18: Una nova competència del Congrés 

2.1 Proposta d’ampliació d’un apartat més en l’article 18 

 

M) Valorar l’exercici i acompliment programàtic en les administracions 

assumides pel partit. 

 

2.2 Exposició de motius 

Una de les propostes de modificació dels estatuts de l’executiva, ha consistit en ampliar la 

periodicitat, de manera que s’esdevingui bianualment. 

 

En aquest sentit, considero del tot interessant que aquests congressos puguin valorar la 

feina feta pels nostres representants en les administracions assumides pel partit. Aquesta 

valoració ha de correspondre al militant en base a la ponència presentada per cadascun dels 

Cònsols, i en un futur també pel proper Cap de Govern.  

 

Donat que els congressos es produirien a meitat de mandat, la intencionalitat d’aquesta 

esmena va encaminada a aconseguir una percepció clara del què s’està fent, i del que no es 

podrà arribar a fer. De tal manera que les ponències, presentades pels màxims 

responsables, presentin una valoració del grau d’acompliment programàtic. 

 

Us plantejo iniciar aquesta mena de debats per ajustar les nostres propostes a les realitats 

del país. Però també per mostrar l’esforç dels nostres representants en acomplir aquelles 

propostes programàtiques, que amb un contingut ideològic important, ens resulten més 

difícils de tirar endavant. 

 

Mentre el PS no guanyi les eleccions generals, els representants del partit en l’execució del 

nostre ideari correspon als Cònsols de les parròquies on sí hem guanyat. La valoració dels 

seus consolats influencia globalment al partit, i per tant, a la nostra ambició de governar. 

  

 

A tal efecte us proposo d’aprovar l’esmena presentada. 

 



3.-  Tercera esmena: Títol III, Article 18: Altre nova competència del 

Congrés 

3.1 Proposta d’ampliació d’un apartat més en l’article 18 

N) Valorar l’acompliment de les resolucions assumides en els congressos 

anteriors 

3.1.1 Proposta de modificació (en cursiva) de l’apartat J, article 23, Tíol III 

J) Vetllar l’acompliment de les resolucions presses en els Congresos anteriors, definint la 

política del Partit, mentre el Congrés no estigui reunit, d’acord sempre amb 

les resolucions del Congrés anterior, que en cap cas no podran ser alteradesl 

pel Comité local 

3.1.2 Proposta de modificació (en cursiva) de l’apartat L, article 31, Tíol III 

L) Executar les resolucions dels Congresos i vetllar pel manteniment de la línia 

programàtica del Partit en totes les institucions en les quals tingui 

representació. 

 

3.2 Exposició de motius 

Aquesta esmena la presento perquè considero que els congressos han d’assumir també el 

control de les decisions presses anteriorment. Però no només el seu control sinó també la 

seva valoració.  

En aquest sentit la intencionalitat de l’esmena no consisteix tant en assegurar el 

compliment de les resolucions, sinó també en assegurar la coherència de les ressolucions 

presses d’un congrés a l’altre. Bé a ser com un passar el fil d’un congrés a un altre.  

Per aquest motiu considero que en l’informe del Primer Secretari o del Secretari 

d’Organització, s’hauria de presentar l’inventariat de les resolucions presses en els darrers 

Congressos, exposar el grau d’acompliment d’aquestes resolucions. 

Entenen el Congrés com el Consell d’Administració d’una empresa, he presentat les 

següents modificacions que afecten a la Directiva i a l‘Executiva, per tal de que la esmena 

presentada tingui un lligam amb la resta dels òrgans interns del partit. 

Només així es pot dur a terme, sistemàticament, una valoració de l’acompliment de les 

resolucions preses en els Congressos. 

 

A tal efecte us proposo d’aprovar l’esmena presentada. 



4.-  Quarta esmena al Títol X: Modificació i no eliminació de l’article 57 

4.1 Proposta de modificació de l’article 57, Títol X 

Article 57. El Consell per a la Participació és l’òrgan consultiu del Comitè 

Executiu en qüestions relatives a les polítiques de democràcia participativa. 

Es reunirà bimensualment i els seus membres seran nomenats i separats del 

càrrec pel Comitè Executiu. 

 

4.2 Exposició de motius 

Aquesta darrera esmena que presento , és per a mi la única de les quals manté un contingut 

ideològic explícit. Al meu entendre hi ha dues vessants que em recolzen la necessitat d’un 

Consell de la Participació en el nostre partit.  

 

D’una banda, participar en la política d’Andorra ens resulta més interessant per la 

proximitat d’aquesta, ja sigui tant en la seva execució, com també en la possibilitat 

d’entendre-la globalment.  

Andorra és tant petita que es pot comprendre i executar la política amb una precisió de 

laboratori. Sempre he pensat que lo interessant de la política a Andorra és que gaudeix 

d’una densitat política, difícilment equiparable a un país que no sigui un microestat.  

En aquest sentit, correspon ideològicament al nostre partit, desenvolupar les eines i 

mecanismes per promoure la participació ciutadana.  

 

L’altre pota d’aquesta esmena la radico en un convenciment propi. Una de les particularitats 

d’Andorra, que ens diferencia de la resta dels països, correspon a l’alt nivell de residents no 

andorrans. Doncs bé, el meu convenciment és que, és des de la participació ciutadana des 

d’on s’ha de realitzar la integració i el mestissatge convenient per consolidar la nostra 

societat. Convé d’una vegada aportar més drets polítics a tots els ciutadans, i aquesta tasca 

es pot fer de moltes, des la implantació dels pressupostos pariticipatius, les Agendes Locals 

21, la possibilitat de votar als no residents en les comunals... i moltes d’altres, que no us 

demano ara de valorar, tant sols expresso en aquesta esmena la necessitat de mantenir 

aquest òrgan per a que sigui el “Consell de la Participació” el qui promogui i recolzi la 

incardinació d’aquests mecanismes en la política del PS i del nostre país. 

 

A tal efecte us proposo d’aprovar l’esmena presentada. 


