
 

Ponència Comissió Institucional – Defensada per el Sr.Marc Ballestà 

CAP A UN SISTEMA ELECTORAL MÉS PARTICIPATIU I REPRESENTATIU 

La majoria de països europeus estan patint importants crisi econòmica i, en molts casos, 

assisteixen a canvis de models socials que també posen en qüestió tant les institucions com els 

valors de base de les societats occidentals. En aquest sentit, assistim a una pèrdua de 

confiança tant en les institucions com en els polítics en general.  

Andorra no s’escapa d’aquesta situació global no tant per la gestió dels càrrecs electes com pel 

bombardeig constant de notícies negatives que ens arriben des dels països veïns vinculades 

entre d’altres a la corrupció.   

Al nostre país estem vivint moments de canvis dràstics en que ha de sorgir un nou model de 

societat que ha de garantir el desenvolupament del Principat durant els propers anys. És 

cabdal que aquests canvis siguin avalats per l’àmplia majoria de la societat i per tant és 

necessari que la participació ciutadana en els processos democràtics sigui el més elevada 

possible. És la única manera de fer-nos corresponsables de les decisions preses per les 

institucions. En aquesta línia s’ha de fer un doble esforç: apropar els ciutadans a la política i la 

política als ciutadans. 

Pel que fa a apropar la població a la política, hem de felicitar grup parlamentari Demòcrata per 

haver proposat una modificació del sistema electoral a fi d’introduir el vot a distància. Aquesta 

iniciativa ajuda a fer partícips aquells andorrans que per motius d’estudi o laborals resideixen a 

l’estranger comicis electorals. Gràcies als avenços tecnològics assolits, des de la Comissió 

Institucional, creiem que és oportú avaluar la viabilitat d’establir el vot electrònic en diferents 

processos polítics a fi d’aprofundir en aquesta millora de la participació. 

Amb aquest mateix objectiu també seria interessant impulsar la implicació dels ciutadans en 

els processos electorals ja siguin nacionals o parroquials. Des de la Comissió Institucional 

s’estudiarà la possibilitat, com ja és habitual en altres països, que siguin els propis ciutadans 

que constitueixen les meses electorals.  

D’altra banda per apropar la política als ciutadans, cal treballar en millorar la representativitat 

del nostre sistema democràtic. Una de les opcions que caldria avaluar seria la modificació del 

règim electoral. Per exemple, modificar el sistema actual de distribució de Consellers basat en 

“la resta més elevada” per alguna variant de la Llei d’Hondt. D’aquesta manera, s’ajuda a 

assolir una major representativitat i al mateix temps es permetria corregir algunes de les 

disfuncions detectades en el sistema electoral actual. Amb el mateix objectiu, la Comissió ha 

decidit avaluar els avantatges i inconvenients de les llistes electorals tancades, desbloquejades 

o obertes.  

Des de Demòcrates per Andorra, considerem que els importants canvis estructurals 

socioeconòmics que s’estan impulsant des de les institucions del país, per posar fi a l’actual 

crisi econòmica, han d’acompanyar-se de modificacions en la relació entre el ciutadà i la 

política. Aquestes busquen una major implicació de la ciutadania en els processos politics així 



com millorar la seva representació en les institucions. L’objectiu és ajudar a tenir una societat 

més cohesionada i que pugui afrontar amb més garanties els importants reptes que ha 

d’afrontar Andorra. Per aquest motiu us presentem les propostes de resolució següents: 

Proposta de resolució: 

- Que la Comissió Institucional de Demòcrates per Andorra presenti un estudi, abans del 

proper congrés, avaluant possibles modificacions del règim electoral a fi de millorar la 

participació ciutadana. Entre d’altres s’avaluaran els mecanismes següents: 

o Potencialitats i limitacions de l’establiment del vot electrònic en diferents 

processos polítics. 

o Possible participació dels ciutadans en les meses electorals. 

- Que la Comissió Institucional presenti, abans del proper congrés, una proposta de 

modificació de l’actual sistema electoral basada en els següents punts: 

o Possible modificació del sistema electoral proporcional de la circumscripció 

nacional basat en “la resta més elevada” a fi d’eliminar-ne les mancances 

observades i millorar-ne la representativitat. 

o Avaluar els avantatges i inconvenients de les llistes tancades, desbloquejades o 

obertes. 


