
ESCALDES-ENGORDANY

PROGRAMA ELECTORAL 
COMUNALS 2015



1. Una parròquia dinàmica i agradable

Urbanisme
       Mobilitat i accessibilitat
      Medi ambient

     Aigua potable

     Gestió de boscos

     Qualitat de l’aire

     Gestió de residus

     Convivència amb els animals de companyia

2. Una parròquia de futur

Economia, comerç i turisme
     Vivand

     Aigua termal

     Anella Verda

Cultura i esport
    Vall del Madriu-Perafita-Claror

    Esport

3. Una parròquia per a les persones

Infants i joves
      Infància

     Joventut

Gent gran
Igualtat
Associacionisme

4. Una parròquia amb una gestió transparent
i responsable

Finances
Participació ciutadana
Administració eficaç i transversal

ÍNDEX
Fes clic en el punt que més t’interessi.



1. Una parròquia dinàmica i agradable

Urbanisme
· Fomentarem un reglament d›estètica de les façanes en funció de les zones.
· Impulsarem un pla de foment de rehabilitació d’habitatges per eliminar barreres arquitectòniques 
(instal·lació d’ascensors), millorar l’habitabilitat i la seva eficàcia tèrmica i promoure l’embelliment de 
les façanes mitjançant beneficis fiscals.
· Modificarem l’ordinació actual de terrasses de restauració en concertació amb les parts implicades, 
per adaptar-lo a l’estètica de cada entorn.
· Vetllarem perquè l’embelliment que s’està realitzant de la Plaça Coprínceps no sigui contraproduent 
i evitarem que atregui coloms.
· Motivarem comerciants, hotelers, restauradors i ciutadans a embellir comerços, balcons i façanes, 
mitjançant actuacions com el concurs de floriment.
· Treballarem en la modificació del Pla d’urbanisme perquè puguem viure en una parròquia agradable 
amb criteris de sostenibilitat.
· Participarem activament, en col·laboració amb el Govern, en la concreció i definició dels entorns de 
protecció dels béns d’interès cultural.
. Concretarem eines urbanístiques que facilitin l’adequació dels plans urbanístics comunals als criteris 
de protecció establerts en la Llei del patrimoni cultural. Redactarem uns mateixos criteris de base per 
establir una coordinació adequada entre la política urbanística nacional i les actuacions parroquials.

Mobilitat i accessibilitat
· Eliminarem barreres arquitectòniques físiques i sensorials, projectant el futur amb un disseny 
universal, sempre amb l’acord d’associacions i persones implicades o expertes.
· Substituirem el revestiment lliscant de les voreres per asfalt.
· Estudiarem la possibilitat d’establir un servei públic de transport per a les zones on no arriba l›actual 
servei de transport públic.
· Arranjarem i millorarem els camins d’Engordany. Promourem la seva divulgació entre ciutadans i 
turistes i els inclourem en el projecte Anella Verda d’Escaldes-Engordany.
· Estudiarem propostes que facin més accessible Engordany a través, per exemple, d’escales mecàniques.
· Elevarem els passos de vianants o implantarem senyals lluminosos per fer reduir la velocitat dels 
vehicles i augmentarem la seguretat dels vianants de l’avinguda Fiter i Rossell.
· Afavorirem la rotació als aparcaments de la Plaça de la Creu Blanca, del Til·lari i del Puadé.
· Modificarem les tarifes dels aparcaments per equiparar-les als preus dels aparcaments comunals 
d’Andorra la Vella.
. Modificarem les tarifes de l’aparcament del Falgueró per a les persones amb familiars residents a 
l’hospital.
· Crearem més places d’aparcament, valorant diversos terrenys en desús i la possibilitat de comprar el 
terreny de davant l’església. Facilitarem els tràmits per fer l’aparcament Escaler.
· Promourem zones d’aparcament limitat a 20 minuts a la part alta de l’avinguda Carlemany, 
avingudes del Pessebre, Pont de la Tosca i Fiter i Rossell.
· Senyalitzarem de forma més visible els punts estratègics, els aparcaments,  els serveis públics i 
d’interès cultural i termal de la parròquia.
· Modificarem l’entrada dels vehicles que vénen per l’avinguda del Pont de la Tosca per tal que l’entrada 
a la parròquia sigui per l’avinguda Carlemany i no pel carrer Santa Anna.
· Estudiarem la idoneïtat d’implantar una línia de bus regular entre el centre de la parròquia i 
Engolasters passant pel cementiri de la Plana.



Medi ambient
Aigua potable:
La gestió de l’aigua potable és responsabilitat dels comuns. En el cas de la nostra parròquia, la gestió 
de l’aigua potable la duu a terme la Companyia d’Aigües Potables d’Escaldes-Engordany (CAPESA).

Aquesta societat neix l’any 1993 de la voluntat dels antics components de l’antiga Mútua de l’aigua 
potable per tal de dotar la parròquia d’Escaldes-Engordany d’un organisme modern en la gestió 
de l’aigua. Els estatuts de CAPESA van ser redactats amb la voluntat de fer d’aquesta societat una 
empresa del poble, sense que ningú en pogués treure un benefici econòmic.

Els estatuts de CAPESA limiten el nombre màxim d’accions que pot tenir cada soci a un màxim del 
2%, evitant així que hi hagi un soci majoritari. L’única excepció a aquesta regla és el Comú. El Comú 
d’Escaldes-Engordany no té limitat el percentatge d’accions que pot posseir. Actualment és el soci 
que més percentatge d’accions té ja que és posseïdor del 6% de les accions de la societat. Nosaltres, 
entenem que el Comú ha de tenir el 51% de les accions per tal de complir amb la seva obligació 
establerta per la Llei. Per aquests motius:

· Promourem l’augment del capital social de CAPESA per permetre que l’empresa tingui liquiditat per 
fer front a millores que s’han de realitzar a la xarxa d’aigua potable, per definir el seu Pla estratègic i 
per aconseguir que el Comú acumuli el 51% de les accions.
· Vetllarem perquè CAPESA subministri aigua potable en qualitat i quantitat a tota la parròquia.

Gestió de boscos:
· Promourem, amb la participació de tots els comuns, la redacció i posterior aprovació del Pla General 
de Política Forestal. Aquest pla ha de definir la gestió comuna dels boscos, la prevenció d’incendis 
forestals i l’aprofitament de la fusta.
Cuidem els nostres rius:
· Complirem amb el Conveni signat entre Govern i els Comuns del 2005 i la seva addenda del 2012 
per evitar que les aigües residuals s’aboquin als rius i per impedir que les aigües pluvials arribin als 
col·lectors d’aigües residuals.

Qualitat de l’aire:
· Impulsarem, amb la participació ciutadana, un pla local de mobilitat no motoritzada.
· Promourem els desplaçaments a peu o en bicicleta i estudiarem la possibilitat d’implantar un carril 
bici per la parròquia.
· Promourem la ciutat del vianant, impulsant el Prat del Roure com a epicentre de la iniciativa i 
senyalitzant-lo millor per fer-lo més visible.
· Valorarem l’eficiència energètica dels edificis comunals.
 · Mantindrem en bones condicions el parc mòbil comunal i, en la compra de nous vehicles, es donarà 
preferència als vehicles híbrids.

Gestió de residus:
· Mancomunarem els serveis de recollida dels residus amb altres parròquies a fi de disminuir costos de 
gestió.
· Millorarem el servei de recollida de trastos a domicili per evitar que s’acumulin a la via pública o en 
espais naturals.



· Donarem suport a les iniciatives ciutadanes en benefici de la neteja dels espais naturals.
· Netejarem espais públics i privats. En el cas dels espais privats, es facturaran els treballs al seu titular.
· Valorarem la necessitat d’ampliar els punts de recollida selectiva.

Convivència amb els animals de companyia:
· Estudiarem la possibilitat d’ubicar nous pipicans i vetllarem perquè estiguin sempre en bones 
condicions.
· Mantindrem tots els espais de la parròquia nets i aplicarem les ordinacions de tinença d’animals.

2. Una parròquia de futur

Economia, comerç i turisme
· Exonerarem fiscalment les empreses de nova implantació a la parròquia; el primer any seran exemptes 
del pagament de l’impost de radicació d’activitats econòmica del Comú i el segon any es beneficiaran 
del 50% de reducció de l’import de l’impost. 
. Per els joves emprenedors de menys de 29 anys, els dos primers anys d’activitat en seran totalment 
exonerats i es beneficiaren del 50% de reducció de l’import el tercer any.
· Mantindrem el pagament fraccionat de l’impost de radicació d’activitats econòmiques per a les 
empreses que ho sol·licitin.
· Prioritzarem les empreses de la parròquia en la contractació pública del Comú.
· Afavorirem el comerç de barri d’Engordany, col·laborant amb la futura Associació de Comerciants 
d’Escaldes-Engordany. 
· Col·laborarem amb l’Associació de Comerciants de la parròquia perquè organitzi mercats tradicionals 
i altres esdeveniments, per dinamitzar comercialment i culturalment. 

Vivand:
· Apostem per un Vivand fruit del consens amb la ciutadania i els comerciants. Organitzarem reunions 
sectorials i de barri per donar l’oportunitat a tothom de dir què en pensa i com vol que sigui Vivand. 
Fruit d’aquestes reunions, es valorarà la conveniència de fer una consulta a tots els habitants de la 
parròquia.
· Organitzarem, conjuntament amb l›Associació de Comerciants d’Escaldes-Engordany, més dies 
Vivand.
· Evitarem que l’eix comercial de l’avinguda Carlemany esdevingui un aparcament improvisat 
informant els usuaris i augmentant la vigilància.

Aigua termal:
· Promocionarem i donarem visibilitat a la parròquia i a la seva aigua termal. 
· Inscriurem Escaldes-Engordany al Consorci de Viles Termals de Catalunya. Estudiarem la viabilitat 
d’inscriure-la a l’Association de Maires de Comunes Thermales de França i a l’Associació Europea de 
Viles Termals històriques.
· Aproparem l´aigua termal a ciutadans i turistes amb la construcció de basses d’aigua termal a la 
zona del Roc del Metge i de més fonts d’aigua termal a la parròquia.
· Promourem la senyalització de la situació de l’aigua termal a la parròquia.



Anella Verda:
· Volem crear un espai de passeig enmig de la natura, un circuit que englobi camins existents i d’altres 
que volem crear per fer el tomb a la parròquia.
· Enllaçarem els camins empedrats de la parròquia i els promocionarem.
· Proposarem a l’Associació de regants d’Engordany d’arranjar el rec per fer-ne un passeig.
· Establirem circuits turístics que permetin descobrir els punts d’especial interès de la parròquia.
· Promocionarem Engolasters com a zona d’esbarjo amb el circuit de BTT, el camí dels Matxos, Coll 
Jovell, etc.

Cultura i esport
· Elaborarem estratègies de conservació, manteniment i interpretació dels béns culturals mobles i 
immobles de la parròquia: l’antiga fàbrica de llana, casa Ribot, el conjunt arquitectònic d’Engordany, 
etc.
· Invertirem en acció cultural amb activitat pròpia, planificació per objectius i  desenvolupament del 
personal tècnic comunal.
· Aplicarem un model de preus públics amb quotes socials (equitatives i inclusives basades en el 
principi de solidaritat) en els serveis culturals.
· Promourem la relació amb les entitats culturals: obrirem la gestió de projectes i equipaments als 
agents i associacions culturals.
· Posarem en valor les ofertes i les dinàmiques de les entitats culturals i en regularem el suport que 
hagin de rebre del Comú.
· Adequarem els horaris d›ús públic dels equipaments a la noves necessitats, rendibilitzant els 
equipaments (museus, biblioteques, sales d›estudi nocturn, etc). 
· Impulsarem programes transversals i actuacions coordinades amb d›altres serveis comunals.
· Farem partícip la ciutadania del patrimoni local i posarem el patrimoni al servei de la comunitat 
generant, per exemple, “memòries del lloc”.
· Demanarem la participació tècnica i material de Govern en els serveis prestats pels comuns, 
mitjançant la cooperació en infraestructures i aportacions anuals.
· Elaborarem un pla per crear, gestionar i mantenir el patrimoni artístic,  industrial, natural i 
documental.
· Ampliarem l›Arxiu Històric i el donarem a conèixer. Volem promocionar la història i la memòria 
parroquial i sensibilitzar la ciutadania.

Vall del Madriu-Perafita-Claror:
· Crearem el Centre d›Interpretació de la Vall del Madriu-Perafita-Claror,  seu de la direcció de la 
Comissió de gestió de la Vall.
· Engegarem un nou Pla de Gestió de la Vall en concertació amb tots els agents implicats.
· Impulsarem, en el si de la Comissió de gestió de la Vall, la definició de l›estratègia d›accés i l’ordenació 
de les activitats que es poden realitzar a la Vall: passeigs a cavall; circuits per descobrir flora, fauna i 
patrimoni cultural.

Esport:
· Parlarem amb la propietat dels terrenys no utilitzats de la zona del Prat del Roure i del Clot d’Emprivat 
per convertir-los en espais esportius i d’oci.
· Consultarem clubs i associacions esportives parroquials per determinar quins tipus d’instal·lacions 
esportives serien les més adequades per ubicar-hi.



3. Una parròquia per a les persones

Infants i joves
Infància:
· Facilitarem l’accés a les escoles bressols de la parròquia, públiques i privades, a tots els seus infants, 
creant sinergies entre les escoles bressols d’ambdós àmbits. Adequarem els horaris d’obertura a les 
necessitats dels pares en caps de setmana, vacances i festius.
· Facilitarem la relació entres les famílies que prefereixen que els seus infants romanguin a casa a cura 
de persones acreditades pel ministeri responsable del benestar com a guardes d’infants a domicili.
· Fomentarem les activitats extraescolars, esportives i culturals per a tots els infants.
· Treballarem per millorar els Esports d’Estiu, les activitats de Tots Sants, els tallers de Nadal, Carnestoltes 
i els Esports de Pasqua, introduint més activitats culturals i de natura.
· Millorarem la vigilància als parcs infantils de la parròquia per garantir una bona convivència entre 
els usuaris de totes les edats.
· Impulsarem serveis d›atenció a la infància i a la família més descentralitzats, que donin suport als 
serveis locals públics i privats amb una vessant més orientadora.
· Crearem i afavorirem les xarxes d’atenció a la infància i a l’adolescència, de salut, de serveis socials, 
de cultura..., i coordinarem amb Govern els criteris d’atenció i de relació amb les famílies. 

Joventut:
· Impulsarem l’Espai Jovent, augmentant la seva divulgació entre els joves de la parròquia.
· Realitzarem reunions periòdiques entres els joves, el conseller de Joventut i els cònsols, per escoltar la 
seva veu amb l’objectiu de millorar l’Espai Jovent i implantar noves activitats. 
· Desenvoluparem programes d’oci alternatiu i d’ús cívic de l’espai públic amb adolescents i joves.

Gent gran
         .Impulsarem activitats i sortides culturals i turístiques.

· Replantejarem l’activitat de cultiu dels horts, integrant les escoles de la parròquia, per fer una activitat 
intergeneracional.
· Valorarem la necessitat d’ampliar la Llar de jubilats perquè esdevingui un espai de trobada confortable 
per als usuaris.
· Iniciarem activitats intergeneracionals per d’establir lligams, que seran definides en concertació amb 
l’espai de diàleg i l’Associació de gent gran de la parròquia.
· Revisarem els menús que es proposen a la Llar de jubilats perquè siguin més atractius i saludables, 
amb l’assessorament d’un dietista.
· Fomentarem el treball conjunt amb les llars de jubilats d’altres parròquies.

Igualtat
. Dotarem el Departament de Benestar Social i Família dels recursos     formatius per implementar el 
treball en l’àmbit de la igualtat.
. Crearem un programa de tallers formatius i de sensibilització orientat al treball de la igualtat i a la 
prevenció de situacions de violència de gènere.

Associacionisme
· Impulsarem de forma decidida l’Associació de Comerciants d’Escaldes-Engordany amb l’objectiu de 
fer d’Escaldes-Engordany un referent de tot el país en turisme, compres i natura. 



· Treballarem per enfortir la comunitat educativa de la parròquia, donant un major suport a les 
Associacions de mares i pares d›alumnes, fomentant formes de participació comunal de les juntes 
d’escola i informant de les activitats de la comunitat educativa. 
· Crearem sinergies amb empreses privades, associacions, clubs culturals o esportius per ampliar el 
ventall d’activitats que s’ofereixen a la parròquia.
· Dotarem de serveis bàsics l’espai destinat a l’Associació de gent gran de la parròquia per fer d’aquest 
espai un indret d’acollida. 
· Les tasques de dinamització turística i comercial seran derivades a les associacions de comerciants 
mitjançant una transferència o subvenció econòmica.
 

4. Una parròquia amb una gestió transparent i responsable

Finances
· Garantirem un control exhaustiu i constant del pressupost i de les despeses comunals.
· Controlarem la nostra gestió mitjançant auditoria que farem pública per garantir-ne la transparència.
· Crearem processos d’avaluació dels programes pressupostaris com a base per a l’assignació de 
recursos en el futur.
· Elaborarem un pla de sanejament financer dels actuals comptes del Comú i refinançarem el deute 
amb les entitats financeres sense apujar les taxes als habitants ni a les empreses.
· Prioritzarem, en l’elaboració pressupostària, la despesa per promoure l’activitat econòmica local i 
turística, i la destinada a serveis socials bàsics.

Participació ciutadana
· Crearem la figura del Conseller de barri, la missió del qual serà de fer de cadena de transmissió entre 
el Comú i el ciutadà, i viceversa.
· Implicarem el ciutadà en la confecció del pressupost comunal mitjançant la seva participació. 
Destinarem un mínim del 2% de l’import total dels pressupost global del Comú, en propostes decidides 
pels ciutadans.
· Impulsarem, des de tots els sistemes públics, la participació ciutadana en línia.
· Crearem un espai de diàleg amb el Comú per canalitzar demandes i peticions dels jubilats. Aquest 
espai serà integrat per representants de l’Associació de la gent gran d’Escaldes-Engordany i usuaris de 
la Llar de jubilats. 
. Crearem els Consells de Comú dels Jubilats i el dels Joves perquè ambdós col·lectius participin a la 
vida política, social, cultural i esportiva de la parròquia.
· Crearem un Consell de Cultura popular com a espai de diàleg, reflexió i avaluació de la política 
cultural de la parròquia. 

Administració eficaç i transversal
. Serem transparents en la gestió dels recursos econòmics del Comú. Publicarem anualment les 
despeses del Comú.
. Serem transparents amb els salaris dels cònsols i consellers i dels càrrecs de confiança.
· Implementarem els tràmits en línia.
. Reorientarem la comunicació pública local cap als nous models 2.0.



. Realitzarem un estudi que determini els tipus de serveis que desenvolupa el Comú i el nombre i 
qualificació de les persones necessàries per dur-los a terme.
. Afavorirem la formació dels treballadors comunals.
. Buscarem, conjuntament amb els representants dels treballadors, una fórmula per finançar el 
complement de jubilació de la CASS.
. Promourem els serveis d’atenció ciutadana, elaborant un estudi de clima laboral dels integrants del 
servei, de dimensió del servei i afavorint la formació dels professionals que l’integren.

https://www.facebook.com/C%C3%A8lia-per-C%C3%B2nsol-206000373065312/?fref=ts
http://www.facebook.com/C�lia-per-C�nsol
http://www.facebook.com/C�lia-per-C�nsol
http://www.facebook.com/C�lia-per-C�nsol
https://twitter.com/PS_Independents
http://www.psa.ad
http://www.psa.ad
http://www.psa.ad



	_GoBack
	index
	punt 1
	urbanisme
	mobilitat
	medi ambient
	aigua potable
	boscos
	qualitat aire
	residus
	animals
	punt 2
	econimia
	vivand
	termal
	anella
	cult i esport
	madriu
	esport
	punt 3
	infantsjoves
	infancia
	joventut
	gent gran
	igualtat
	associacionisme
	punt 4
	finances
	participacio
	administracio

	seguent 1: 
	anterior 1: 
	Botón 4: 
	seguent: 
	Página 2: Off
	Página 31: Off
	Página 42: Off
	Página 53: Off
	Página 64: Off
	Página 75: Off
	Página 86: Off
	Página 97: Off
	Página 108: Off

	anterior: 
	Página 2: Off
	Página 31: Off
	Página 42: Off
	Página 53: Off
	Página 64: Off
	Página 75: Off
	Página 86: Off
	Página 97: Off
	Página 108: Off

	Botón 1: 
	Página 2: Off
	Página 31: Off
	Página 42: Off
	Página 53: Off
	Página 64: Off
	Página 75: Off
	Página 86: Off
	Página 97: Off
	Página 108: Off

	primer: 
	urb: 
	moibl: 
	medi amb: 
	potable: 
	boscos: 
	aire: 
	residus: 
	animals: 
	punt 2: 
	economia: 
	vivand: 
	termal: 
	anella: 
	cult esp: 
	madriu: 
	esport: 
	punt 3: 
	infanjoves: 
	infancia: 
	joventut: 
	gent gran: 
	igualtat: 
	associass: 
	punt 4: 
	finances: 
	participacio: 
	transversal: 
	Botón 33: 
	Botón 34: 
	Botón 35: 
	Botón 36: 


