Proposta de tronc comú per a les eleccions comunals

El PS, seguint la línia d’afavorir la claredat en els plantejaments polítics i la síntesi a l’hora de
redactar programes electorals, presenta una proposta que engloba els valors que el PS pot
aportar a aquestes eleccions comunals i un esbós general de tronc comú bàsic, que hauria
de contemplar‐se en tot programa comunal:

A. ELS VALORS QUE EL PS APORTA A LES ELECCIONS COMUNALS.‐
I.

TREBALL EN EQUIP
El model d’acció i gestió comunal que hem demostrat des del PS durant anys ens
porta a treballar de manera transparent i unificada, que es prenguin les decisions de
forma coresponsable i que el treball en equip es refermi en tots els departaments
comunals.
No hi renunciem perquè això comporta l’establiment de criteris administratius clars i
coherents, que beneficien el conjunt dels ciutadans i els tècnics comunals.

II.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
És prioritari el diàleg i la comunicació permanent amb ciutadanes i ciutadans, fent‐
los partícips en la presa de decisions.
Es reforçaran (o es crearan, si no existien) els mecanismes i es posaran a l’abast de
tothom perquè, abans de qualsevol presa de decisió cabdal, la comunicació i l’escolta
a la ciutadania siguin una realitat.

III.

PROXIMITAT
Amb la creació de noves vies de comunicació creiem que s’establirà un altre clima de
relacions que permetrà un contacte més còmode i transparent, més proper i
participatiu.
L’objectiu és centrar‐nos en allò que és realment important per a la gent.

IV.

RESPONSABILITAT
Tenir dipositada la confiança dels ciutadans porta a una resposta correcta: la
responsabilitat.
En tot moment sabem que som la veu del poble i que gestionem els diners de tots;
per això cal donar exemple de coherència i treball dirigit a l’interès general.
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V.

SOLIDARITAT
Volem que els nous comuns que sorgeixin d’aquestes eleccions es basin en el
respecte als drets i deures de les persones, de totes les persones.
Volem veure créixer les noves generacions en un ambient educador en valors com el
civisme i la convivència. Els nostres equips hauran de vetllar perquè es donin les
condicions òptimes per aconseguir‐ho.

VI.

SOSTENIBILITAT
Estimem Andorra i tots els seus pobles i natura, per això portem molts anys
defensant un creixement sostenible com a única via realista i de futur per preservar i
millorar la nostra qualitat de vida i l’entorn que ens envolta.
En aquest sentit serem inflexibles. Està en joc el nostre futur.

B. UNA APROXIMACIÓ DEL TRONC COMÚ PER AQUESTES ELECCIONS COMUNALS.‐
Per uns comuns al servei de la gent


A favor de l’estat del benestar i en contra de les desigualtats
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
∙

Preservant el que és de tothom: els serveis públics
Serveis socials: una política pública transversal
Comuns integradors enfront de brots d’exclusió social
Comuns integradors de totes les diversitats de ciutadans, reduint les barreres
físiques dels nostres pobles, facilitant la mobilitat de les persones amb dificultat
de moviment o amb qualsevol discapacitat física o psíquica.
Comuns com a plataforma per a l’emprenedoria i les activitats econòmiques
La innovació en les polítiques públiques
La joventut: els seus drets i projectes
Gent gran i ciutadania activa
Suport a les famílies
La cultura com un dret
L’esport com a motor de socialització i integració

A favor del bon govern
o Més participació de ciutadanes i ciutadans
o Es fomentaran els pressupostos participatius en certes àrees i/o temes.
o Més transparència i eficiència dels comuns
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o
o
o
o
o

El nostre compromís ètic per millorar la democràcia
Comú obert
Noves iniciatives en economia social i solidària
Bon clima laboral amb el funcionariat comunal
Crear la figura del conseller de barri per ser més proper al ciutadà.

Per uns comuns al servei del país
∙

A favor de regular el funcionament comunal
o
o
o
o
o
o

∙

Unificació dels diversos reglaments existents fins ara
Les reunions de cònsols, coordinació puntual de serveis
Mancomunitat de serveis entre parròquies
Redistribució de competències davant de Govern
Defensar les transferències d'acord amb les competències finalment definides.
Adoptar ordinacions comunals a favor de la preservació del medi natural, de l'ús
de l'espai urbà per tal de garantir un entorn de vida saludable.

A favor de la transparència
Declaració de béns del nostres candidats/ates en esdevenir consellers
Comuns sostenibles que promouen les energies alternatives
Urbanisme inclusiu que gestiona i ordena el creixement
Equipaments públics i habitatges socials
Especial rigor en la despesa pública
Inversions acurades en benefici de l’interès general
Les despeses de corporació comunal seran públiques.
Els sous dels cònsols i consellers seran públics, així com de tots els càrrecs de
relacions especials.
o Es fomentaran els pressupostos participatius en certes àrees i/o temes.

o
o
o
o
o
o
o
o

Resolució: en el XIIè congrés ordinari del PS s’acorda disposar d’un esbós general de tronc
comú, que ha de contemplar‐se com a fonament, com a base irrenunciable, per a qualsevol
redactat de programa comunal al qual el PS hi doni suport individualment o col∙lectivament.

Andorra la Vella, 5 de maig del 2015
Vicenç Alay, en qualitat de president del PS i en nom del Comitè Executiu 2013‐2015
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