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1. Una parròquia dinàmica i agradable

Pla global d’embelliment parroquial 
· Cal canviar la imatge de la parròquia, sobretot en les zones i barris on encara no s’ha actuat, 
respectant la seva identitat.
· Volem recuperar la Plaça del Poble perquè esdevingui el centre neuràlgic d’esdeveniments culturals 
i socials.
· Promourem accions orientades a la millora de les façanes dels edificis i dels locals comercials buits. 

Creixement ordenat que permet viure i compartir
· Entenem l’urbanisme com l’eina que afavoreix el benestar de tothom a través de la distribució de 
l’activitat en el territori i en benefici d’equipaments públics i espais de trobada.
· Vetllarem perquè continuïn les obres de condicionament i de canalització del riu a Santa Coloma i 
dels col·lectors d’aigües residuals i pluvials a tota la parròquia.
· Treballarem per afavorir la convivència i la conscienciació cívica entre els usuaris dels locals d’oci 
nocturn i els veïns.

Promoció del transport públic, mobilitat i accessibilitat
· Volem que tots els indrets de la parròquia estiguin connectats per un transport públic i ampliarem 
l’horari nocturn dels minibusos urbans parroquials.
· Cercarem amb Govern mesures que afavoreixin la reducció de velocitat dels vehicles que circulen per 
l’avinguda Tarragona.
· Proposem un Pla d’accessibilitat que suprimeixi les barreres arquitectòniques encara existents..
· Assenyalarem amb bandes rugoses els passos de vianants i instal·larem progressivament semàfors 
sonors a tota la parròquia.

Serveis públics eficients
· Apostem per la mancomunitat de serveis, perquè millora en eficiència i cost els serveis públics comunals.
· Incrementarem esforços humans i materials per tenir una parròquia més neta.
· Col·laborarem amb Govern per millorar la ubicació i la concepció del projecte actual de la Central 
d’Autobusos, amb l’objectiu que pugui complir les necessitats d’un país turístic com el nostre i la 
imatge de la seva capital.
· Promourem amb més descomptes i gratuïtats la Targeta PK i altres sistemes que afavoreixin els 
residents de  la parròquia.

Parròquia verda
· Realitzarem un Pla d’acció d’educació ambiental que faciliti orientació i mitjans per minimitzar 
l’impacte dels residus.
· Realitzarem una Auditoria ambiental a totes les instal·lacions comunals. Promourem que els edificis 
comunals siguin sostenibles i fomentarem l›estalvi energètic.
· Renovarem progressivament el parc mòbil comunal amb vehicles energèticament sostenibles.
· Promourem la re-valorització de residus com el cartró o la fusta dels boscos.
· Facilitarem més punts de recollida selectiva de deixalles i mini-deixalleries..
· Adoptarem criteris mediambientals orientats a reduir la contaminació acústica a tota hora. 
· Modificarem l’ordinació del trànsit rodat per camins comunals de muntanya amb l’objectiu de 
protegir el nostre patrimoni natural.
· Preservarem el nostre entorn agrícola (horts i conreus) i ramader.
· Continuarem promocionant  i millorant l’Anella Verda.



Vall del Madriu-Perafita-Claror
· Impulsarem un veritable Pla de Gestió de la Vall en concertació amb tots els agents implicats: els 
quatre comuns, Ministeri de Cultura, Departament d’Agricultura, ICOMOS i els cortalans per definir el 
model de vall que volem i determinar què s’hi vol fer.
· Redefinirem l’estratègia d’accés i ordenació de les activitats que es poden realitzar a la Vall. 

No a l’Heliport
· No donarem suport a la construcció d’un heliport a la parròquia perquè suposa un increment de la 
contaminació mediambiental i acústica i, sobretot, pel risc que representa el sobrevol dels helicòpters 
per a tots els ciutadans i ciutadanes.
· Considerem que la proposta d’ubicació d’aquesta infraestructura a la Comella afectaria negativament 
els equipaments comunals existents –l’Alberg de la Comella– i comprometria el desenvolupament 
futur de tota la zona. 

2. Una parròquia de futur

Promoció econòmica i turística
· Realitzarem, en un termini no superior a 4 mesos, un Pla estratègic de promoció turística, consensuat 
amb els principals agents socials i econòmics amb l’objectiu de consolidar Andorra la Vella com a 
parròquia turística i de serveis.
· Apostarem decididament per la marca turística Andorra la Vella, capital dels Pirineus, posant-hi els 
recursos necessaris per a la seva difusió i promoció.
· Recuperarem les relacions amb els agents econòmics i professionals del turisme: Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis d’Andorra,  associacions de comerciants, representants de l’hostaleria i la restauració.
· Promourem punts de connexió i sinergies amb Escaldes-Engordany per consensuar polítiques 
comunes de promoció turística i comercial.
· Apostem per una Avinguda Meritxell per a vianants en dates amb gran afluència de visitants dins 
d’una proposta de calendari consensuada amb els sectors implicats. 
· Estudiarem una proposta per a la gestió dels locals buits en les avingudes comercials.
· Donarem suport a les associacions de comerç perquè incorporin la funció del “dinamitzador 
comercial”.
· Desenvoluparem les posteriors fases del projecte Anella Verda, de gran valor patrimonial, turístic i cultural. 
· Proposarem un projecte de revitalització del Centre de Congressos, que permeti augmentar la 
competitivitat de l’equipament.
· Crearem un projecte de suport a emprenedors amb un servei d’assessorament i els posarem en 
contacte amb propietaris de locals buits.
· Proposem l’adaptació de l’impost de radicació a la realitat econòmica actual, en què establirem 
mesures per a l’obertura de nous comerços especialment en zones desafavorides.
· Replantejarem els objectius de les relacions d’agermanament amb d’altres ciutats i la participació 
en organismes internacionals amb la finalitat de prioritzar contactes que tinguin un major benefici 
socioeconòmic i cultural per a la parròquia.
· Prioritzarem les empreses de la parròquia en la contractació pública comunal, sempre valorant la 
relació qualitat-preu del producte o servei.
· Establirem un Pla integral per a Santa Coloma que afavoreixi el seu embelliment, promoció turística 
i difusió a traves de la implicació i participació dels propis ciutadans.



Cultura i esport
· Farem de Santa Coloma el referent de l’art romànic del país i un atractiu fonamental de la parròquia, 
així com promourem els itineraris naturals i culturals.
· Recuperarem Andorra la Vella com a Capital de la cultura del país ampliant l’oferta cultural.
· Donarem suport als grups musicals i companyies teatrals del país.
· Seguirem potenciant la formació artística d’infants, joves i adults a través de les escoles artístiques 
comunals, mantenint una política de preus públics assequible. Tanmateix, sol·licitarem el recolzament 
tècnic del Govern per iniciar els tràmits de reconeixement oficial de les titulacions de l’Institut de música.
· L’auge de la cultura popular que s’està donant a Andorra la Vella referma la nostra voluntat de crear 
el Consell Comunal de la Cultura Popular i Tradicional, que fomentarà la participació de persones i 
entitats que la promocionen, i esdevindrà un pol de suport a les polítiques culturals comunals.
· Crearem un Centre d’Interpretació de la Cultura Popular per promoure, estudiar i preservar el llegat 
cultural dels nostres avantpassats.
· Crearem un Passaport cultural per fidelitzar i augmentar el consum cultural.
· Facilitarem als centres escolars de la parròquia l’accés a les instal·lacions esportives comunals en 
horari escolar.
· Seguirem donant suport econòmic a les entitats esportives de la parròquia mitjançant les escoles 
d’iniciació esportiva.
· Implicarem el Comú en la consolidació d’un calendari d’esdeveniments esportius de tipus participatiu 
en col·laboració amb les entitats esportives parroquials i Govern.
· Promocionarem les estades esportives de clubs i federacions estrangeres, establint sinergies amb 
Govern, federacions nacionals i Andorra Turisme.
Apostarem per a la millora i manteniment dels equipaments esportius parroquials.
· Condicionarem i senyalitzarem bé els recs del Solà i de l’Obac per a pràctica esportiva, integrant-los 
en la xarxa de camins i vials fins arribar a la Margineda.

3. Una parròquia per a les persones

Gent gran 
· Col·laborarem, a tots els nivells, amb l’Associació de Gent Gran de la Parròquia.
· Consolidarem i desplegarem el projecte Andorra la Vella, ciutat amiga de la gent gran.
· Ens comprometem a canviar la ubicació de l’actual Casa Pairal.
· Organitzarem formacions als cuidadors de gent gran i persones amb discapacitat (família, tutors).
· Cercarem solucions a les sol·licituds de pisos del servei de la gent gran a l’Hostal Calones que no han 
estat ateses.
· Ampliarem el servei d’atenció a la gent gran realitzant visites preventives als padrins i padrines 
de més de 75 anys que viuen sols, així com establint un servei de guàrdia els caps de setmana per 
atendre les persones amb problemes de mobilitat.
· Treballarem per implantar un servei d’atenció domiciliària integral.

Infants i joves 
· Vetllarem per una educació de qualitat i per cobrir les necessitats dels infants que participen a les 
escoles bressol de la parròquia.
· Mantindrem oberta l’Escola Bressol de Santa Coloma per donar resposta a les necessitats de les 
famílies. 



· Ens assegurarem que cap infant es quedi privat de les activitats de lleure realitzades pel Comú.
· Diversificarem l’oferta de serveis adreçats a la joventut en funció de les característiques de cada franja d’edat.
· Consultarem els temes que afectin els joves perquè puguin expressar la seva opinió i per poder 
realitzar millors projectes i més propers a les seves necessitats reals.
· Coordinarem l’oferta jove amb la resta de comuns per optimitzar recursos i oferir una oferta més àmplia.
· Impulsarem l’associacionisme juvenil subvencionant projectes de joves per a joves.
· Apostem per un Pla de formació i inserció laboral per als joves de la parròquia de 16 a 29 anys, 
consistent en cursos pràctics de breu durada.
· Revisarem els criteris d’utilització del Servei de bus comunal per part dels joves.
· Vetllarem perquè l’oci nocturn es mantingui viu de forma cívica i respectuosa amb el veïnat, 
buscant la implicació dels propietaris dels locals.
· Optimitzarem la figura de l’educador de carrer com agent de prevenció, detecció i intervenció de 
possibles casos d’exclusió social.
· Seguirem posant a l’abast polítiques d’emancipació i habitatge a partir de l’experiència de JOVIAL.
· Establirem noves dinàmiques amb el ministeri d’Educació que permetin accions coordinades en 
tots els àmbits i serveis educatius. 
· Millorarem la col·laboració amb els centres educatius establerts a la parròquia.

Igualtat 
· Activarem un Pla educatiu local per a l’educació integral de les persones que ens dugui a una 
societat més cohesionada amb oportunitats per a tothom a través d’activitats de formació i/o lleure 
que fomentin la consciència d’igualtat i l’eradicació d’estereotips.
· Promourem polítiques actives d’igualtat per raó d’origen, creences, gènere, orientació sexual i 
situació socioeconòmica. 
· Incentivarem el voluntariat i el sentiment de comunitat. 

4. Una parròquia amb una gestió transparent i responsable

Participació ciutadana  
· Prioritzarem una relació fluida i transparent amb els ciutadans i ciutadanes a través de mecanismes 
de participació que facilitin l’intercanvi d’opinions i de propostes.
· Promourem la realització de consultes i altres processos participatius.
· Desenvoluparem una ordinació que reguli la participació ciutadana i els drets que se’n deriven.
· Promourem el Servei d’atenció ciutadana per fer-ne una eina d’orientació i d’acompanyament a la 
ciutadania de la parròquia.

Administració eficaç i transversal  
· Realitzarem el cadastre d’Andorra la Vella per dotar de seguretat administrativa els béns de la 
propietat urbanística.
· Actualitzarem les bases de les dades comunals per obtenir un cens real de població, i uns registres de 
comerç i de la propietat immobiliària per aconseguir un pressupost cada vegada més equilibrat.
· Actualitzarem el web comunal per fer-lo més interactiu i atractiu. 
· Apostem per la creació del Perfil web del ciutadà d’Andorra la Vella, que permetrà una millor gestió i 
comunicació entre l’Administració i la ciutadania, a fi de facilitar els tràmits, les queixes i les consultes.



Gestió dels recursos humans 
· Prioritzarem una gestió acurada i responsable dels recursos humans per la millora substancial de la 
qualitat del servei a la ciutadania.
· Realitzarem un Pla d’accions destinat a cohesionar el col·lectiu de treballadors per crear un bon clima 
laboral i alhora potenciï aspectes com la participació, la informació, la transparència i la implicació. 
· Reforçarem el Pla de Formació dels treballadors comunals.
· Modificarem el sistema actual de les comissions de servei per a que siguin més justes i transparents.
· Col·laborarem amb els agents sindicals per arribar a consensos en tot allò que afecti el cos de 
funcionaris comunals.
· Complirem amb la sentència judicial que especifica que s’han de retornar als treballadors els drets 
adquirits en el darrer procés d’Avaluació de l’Acompliment.

Finances
· Controlarem exhaustivament la despesa comunal i promourem una major coordinació de tots els 
projectes. 
· Facilitarem els pagaments fraccionats en les obligacions tributàries.
· Ens comprometem a afavorir la participació dels ciutadans de la parròquia en la planificació de la 
despesa comunal a través de processos consultius.
· Promourem la revisió de les Lleis de competències i de transferències comunals. Considerem que els 
criteris que regulen el model actual de transferències no responen als d’un model de gestió sostenible 
del diner públic, generant un desequilibri econòmic i un greuge envers el tracte que reben els ciutadans 
de les diferents parròquies.
· Els consellers faran una declaració de béns a l’inici i al final del mandat, així com farem públics els 
sous dels càrrecs electes.
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