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Proposta ponència  

XVIIè CONGRÉS ORDINARI DEL PS, 29 de juny del 2019  

 

Proposta de tronc comú com a base ideològica del PS  

Gerard Alís, Ferran Goya, Dolors Carmona, Joan Sans, Judith Salazar i Cèlia Vendrell 

 

En aquesta ponència es pretén desenvolupar una base programàtica que ha de servir com a guia 

ideològica en les negociacions amb altre agents polítics externs al PS, així com també com a base 

ideològica  sobre  la  que  cal  bastir  els  programes  per  a  les  properes  eleccions  comunals  del 

desembre del 2019. 

Així doncs aquesta base ideològico‐programàtica s’estructura entorn de quatre grans eixos: 

1. Els serveis socials comunals: pilars  fonamentals de  l'Estat del benestar  i de  la  lluita 

contra la desigualtat 

L’estat del benestar o, si es prefereix, la redistribució de la riquesa són el pal de paller de la lluita 

contra la desigualtat. Contràriament a aquells que defensen que els serveis públics han d’acabar 

finançant‐se pels usuaris, nosaltres defensem un model que ofereixi  igualtat d’oportunitats  i 

que, per tant, entengui els serveis socials com a factor de correcció de les desigualtats i no com 

a caritat. 

La inversió pública s’ha de concebre des d’un criteri de qualitat que no pot estar supeditat a la 

capacitat adquisitiva dels ciutadans o, en tot cas, no pot estar supeditat a la baixa. És a dir, quan 

aquesta capacitat adquisitiva pot condicionar el fet de no abastar els serveis públics essencials 

per manca de recursos suficients per accedir‐hi. 

MESURES: 

● Preservació de la qualitat dels serveis públics: (aigua potable, sanejament, neteja, recollida 

de RSU, transport intern i/o extern) perquè són un bé comú.  

● Innovació  en  les  polítiques  públiques  locals  a  través  de  l’estudi  i  la  valoració  de models 

d’èxit. 

● Comuns com a plataforma local de suport a l’emprenedoria i a les activitats econòmiques. 

● Serveis socials: una política pública transversal i interadministrativa. 

● Comuns  com  a  agents  actius  enfront  de  brots  de  discriminació  de  gènere  i  de  tot  tipus 

d’exclusió social.  
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● Impuls de la laïcitat de la institució amb un diàleg permanent amb les diferents comunitats 

culturals i religioses. 

● Administracions locals que atenguin la diversitat funcional, reduint les barreres físiques dels 

nostres pobles i facilitant la mobilitat de les persones amb dificultats.  

● La joventut: drets i projectes articulats en la corporació a través dels propis joves. 

● Gent gran: desenvoluparem serveis d’ajuda a domicili, teleassistència, acompanyament, per 

tal de preservar la seva autonomia i perllongar la vida en el seu habitatge.  Proposem un 

model d’envelliment actiu fomentant la convivència intergeneracional. 

● Suport a les realitats i necessitats de les famílies.  

● La cultura com un dret  i com a mecanisme de cohesió social, a través de la promoció de 

programes i mesures que afavoreixin l’accés a la cultura i a la formació artística . 

● L’esport com a motor de socialització, d’educació en valors i d’integració. 

● Noves iniciatives en economia social i solidària.  

● Inversions en benefici de l’interès general.  

 

2. Urbanisme i mobilitat al servei de les persones 

Els nuclis  urbans han de  ser  espais  per  viure  i  no només pensats per pernoctar. Han de  ser 

compactes,  equilibrats,  destinats  a  la  vida  social  i  dissenyats  de  forma  participada  sota  el 

paràmetre de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental. 

Es tracta de configurar nuclis urbans per viure‐hi, amb un òptim equipament col∙lectiu dotat de 

serveis públics de qualitat. Per tant, s’ha de conscienciar la població del que és l’espai públic i de 

la necessària reivindicació del dret al seu ús i a la seva transformació que ha de ser, al nostre 

entendre, articulada entorn als seus habitants com a eix transformador central. 

En  línies  generals pensem en  llocs segurs, calmats del trànsit,  que afavoreixin  l’intercanvi  i  la 

convivència social en carrers pensats per passejar i equipaments per gaudir.  

Així doncs, urbanisme i mobilitat han de ser també mecanismes transformadors principals, que 

s’han de concebre des del criteri principal de situar la ciutadana i el ciutadà al centre, per tal de 

treballar sobre l’espai públic dissenyant vies i llocs de trobada per a la ciutadania amb l’objectiu 

de millorar la qualitat de vida de les persones. 

 

MESURES: 

● Adoptar  ordinacions  comunals  a  favor  de  la  preservació  del medi  natural  i  el  patrimoni 

històric, i de l'ús de l'espai urbà per tal de garantir un entorn de vida saludable. 
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● Comuns  amb mirada  ecològica,  que  promoguin  l’ús  d’energies  renovables  i  incentivin  la 

mobilitat amb vehicles no contaminants.       

● Urbanisme inclusiu que gestioni i ordeni el creixement evitant l’especulació immobiliària. 

● Equipaments públics i habitatges socials. 

● Disseny  d’eines  estadístiques  que  permetin  una  diagnosi  objectiva  de  les  zones  de 

residència, així com de la tipologia i de la concentració d’habitatges. 

● Transport  públic  ordenat  d’acord  amb  plans  de  mobilitat  urbana  sostenible  (PMUS). 

Obligatorietat que es dissenyin i s’implementin plans comunals de mobilitat sostenible i que 

en  les  revisions  del  planejament  urbanístic  s’incorporin  els  criteris  de  sostenibilitat 

ambiental. 

● Taula de mobilitat que sigui realment l’espai on s’analitzi la transformació dels espais públics 

i la mobilitat sostenible amb arquitectes, urbanistes, sociòlegs i geògrafs. 

● Racionalitzar el transport de mercaderies amb l’objectiu d’afavorir el comerç de proximitat 

en barris i centre. 

● Codi  del  carrer:  per  ordenar  la  convivència  entre  els  usuaris  del  carrer  a  partir  de 

l’establiment  de  jerarquia  de  prioritats  (vianants  amb  diversitat  funcional  i  vianants  en 

general, vehicles sense motor, vehicles a motor…). 

● Ciutats 30: limitar a 30 km/h la velocitat diürna màxima permesa en vies interurbanes. 

 

3. Comuns  com  a  paradigma  de  l’open‐government  (participació  i  govern  ciutadà 

acompanyada de transparència dels gestors i en la gestió). 

Els comuns són les administracions més properes al ciutadà i, per aquest motiu, entenem que 

han de ser les primeres en implementar un altre tipus de democràcia, més participativa. S’ha de 

possibilitar que les ciutadanes  i els ciutadans puguin  integrar‐se en les estructures de govern 

local, sense que hagi de ser de forma permanent (com a representants electes). Les polítiques 

públiques han d’estar integrades pel nombre més gran de perspectives possibles i la ciutadania  

ha de poder intervenir en els assumptes públics sempre que ho consideri necessari. 

Però  perquè  la  ciutadania  puguin  participar  és  necessari  que  tingui  un  accés  absolut  a  la 

informació i per això entenem que la transparència no pot anar deslligada de la participació. 

MESURES: 

● Compromís ètic i transversal per millorar la democràcia representativa. 

● Afavoriment del moviment associatiu veïnal. 
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● Creació de noves estructures de participació ciutadana que integrin la ciutadania en la gestió 

comunal. 

● Pressupostos amb perspectiva de gènere. 

● Pressupostos participatius en determinades àrees i/o temes.  

● Creació de la figura del conseller de barri per afavorir la proximitat amb el ciutadà.     

● Declaració  de  béns,  davant  notari,  dels  nostres  candidats  i  les  nostres  candidates  en 

esdevenir càrrecs electes. 

● Fixar i fer públics els sous dels cònsols i consellers, així com de tots els càrrecs de relacions 

especials.  

● Rigor i transparència en la despesa pública. 

● Despeses de la corporació comunal publicades en llenguatge entenedor. 

● Webs comunals que transcriguin tota l’activitat i informació relatives a la corporació. 

 

4. Regulació legislativa i funcionament comunal 

La política comunal del PS parteix d’un model on des del Consell General es  legisli  i des dels 

comuns  es  gestioni.  Amb aquest model  s’aconsegueix,  d’una  banda,  una harmonització  dels 

drets i els deures de la gent que viu al Principat i, de l’altra, una gestió més eficient perquè és 

implementada per l’administració més propera als ciutadans i les ciutadanes. 

Des d’una altra perspectiva, cal que les corporacions locals sumin esforços i assoleixin consensos 

per  tal  d’actuar  com  a  administració  única  quan  aquest  comportament  aporti  beneficis  a  la 

sostenibilitat i a l’eficiència. 

MESURES: 

● Reforma de la llei electoral per millorar la representativitat ciutadana. 

● Llei de funcionament dels comuns que valoritzi les minories i institucionalitzi el respecte a 

les oposicions, fent especial incidència en el fet que les reunions de cònsols podran ser un 

mecanisme de coordinació però, en cap cas, de decisió. 

● Nova Llei de competències que redistribueixi les competències en què el CG legisli un marc 

comú  que  harmonitzi  drets  i  deures  de  tota  la  ciutadania  d’Andorra  i  on  els  comuns 

s’encarreguin de  la  gestió  d’aquestes  competències  com a  administració més propera  al 

ciutadà.  

● Nova Llei de transferències, d’acord amb la nova distribució competencial, que introdueixi 

nous  criteris  d’assignació  de  fons, més  enllà  del  de  superfície  i  població,  com  un  criteri 

vinculat als serveis que ofereix el Comú als seus ciutadans. 
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● Llei de transparència en la gestió pública. 

● Llei  de  mobilitat  sostenible  que  ens  permeti  revisar  el  model  actual  basat  amb  la 

preeminència del vehicle privat. 

● Estratègia nacional de  transport, que dimensioni  i  planifiqui  el  transport públic amb una 

mirada única i com un servei públic essencial i no com un negoci. 

● Buscar  consensos  entre  els  diferents  comuns  per  tal  d’assolir  més  eficiència  sumant 

esforços. 

● Mancomunar serveis entre comuns per tal de fer una gestió més eficient i més econòmica 

de les diverses parròquies. 

● Afavorir un bon clima laboral per al funcionariat comunal a patir de la creació d’estructures 

de negociació col∙lectiva que permetin acordar un dimensionament eficient i sostenible del 

personal de l’administració comunal. 

 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:  

En  el  XVIIè  Congrés  ordinari  del  PS  s’acorda  aquest  esquema  programàtic  que  sintetitza  el 

posicionament del PS en relació amb la seva política comunal. 

En aquest sentit, aquest  tronc comú haurà de servir, en  la mesura que es pugui, de punt de 

partida per a qualsevol negociació amb d’altres actors polítics, així com també com a guia per a 

la redacció dels programes comunals específics de cada parròquia.  

Els programes finals, degudament analitzats per la Comissió de Programa, hauran de ser validats 

pel Comitè Directiu, que atendrà les realitats i les especificitats de cada parròquia. 

 


