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1. Una parròquia dinàmica i agradable
Els símptomes que cal un canvi d’aires a la parròquia són evidents:
ens cal urgentment millorar la neteja, els espais de trobada i la
política urbanística.
Urbanisme

Perquè apostem per un model de parròquia al servei de les persones:
Revisarem el Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia d’Encamp (POUPE) implicant-hi els agents
sectorials i amb la col·laboració ciutadana.
Definirem un pla d’embelliment dels carrers de la parròquia consensuat amb els ciutadans per tal
d’encetar durant el mandat la renovació tan necessària dels eixos principals d’Encamp i el Pas de la
Casa.
Posarem en marxa un pla de foment de rehabilitació de façanes mitjançant beneficis fiscals.
Modificarem l’ordinació actual de terrasses de restauració, en concertació amb les parts implicades.
Impulsarem la construcció d’un pati cobert a l’escola del Pas de la Casa perquè els nens puguin jugar
a l’exterior quan està nevat.
Posarem en marxa un pla especial per al Pas de la Casa, amb la participació dels seus ciutadans, que
permeti trencar les barreres i afavoreixi una integració real entre el poble i les pistes d’esquí.
Elaborarem un projecte de construcció d’un cementiri cobert, funcional i dimensionat i d’una sala de
vetlles al Pas de la Casa, que executarem durant el mandat, perquè les famílies d’aquesta vila puguin
vetllar i tenir a prop els seus éssers estimats.

Mobilitat i accessibilitat

Perquè hem de respondre a les demandes i les necessitats de la ciutadania:
Reobrirem la zona asfaltada del Prat Gran durant els horaris d’entrada i sortida escolar perquè les
famílies puguin acompanyar els seus infants.
Posarem en marxa un sistema especial de transport intern a Encamp i al Pas de la Casa, que permeti
donar una resposta exclusiva a les persones que viuen allunyades del centre i tenen dificultats de
mobilitat.
Millorarem el sistema de treta de neu per afavorir la comoditat de ciutadans i turistes i la imatge del
Pas de la Casa.
Equiparem els parcs existents i les zones d’esbarjo amb elements adaptats per a persones amb
mobilitat reduïda.
Crearem un programa específic de lloguer per als pisos buits de què disposa el Comú al Pas de la Casa
amb criteris que afavoreixin l’emancipació dels joves i els treballadors de la vila.
Crearem una xarxa d’accés wi-fi al Prat Gran d’Encamp i a la plaça de l’Església del Pas de la Casa.

Medi ambient

Perquè volem una parròquia endreçada i perquè creiem en la importància de l’educació i la sensibilització
ambientals:
Garantirem els estàndards de neteja i manteniment de la parròquia tot l’any i a totes les zones.
Millorarem el servei de recollida de trastos.
Habilitarem espais dimensionats de joc per als gossos als aparcaments de la vila d’Encamp on puguin
córrer i jugar sense molestar la ciutadania.
Emprendrem un pla per al soterrament dels contenidors que permeti establir un calendari real
d’actuació.
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Millorarem l’estat i la neteja dels pipicans i serem especialment vigilants en l’aplicació de les ordinacions
de tinença d’animals.
Implementarem l’acció de les polítiques mediambientals per afavorir l’educació ambiental i la
protecció dels espais.

2. Una parròquia de futur
Hem d’apostar per l’economia d’identitat, la col·laboració
publicoprivada en els projectes de dinamització econòmica i en un
treball transversal dels departaments comunals:
Economia, comerç i turisme

Perquè creiem en el paper fonamental que té el comerç en la generació de riquesa i perquè pensem que
l’activitat econòmica és el pal de paller de la nostra projecció exterior:
Promourem la ubicació d’empreses i negocis privats a Encamp a través d’una estratègia basada en
incentius de diferents tipus per atraure-hi iniciativa privada i empresarial.
Projectarem el Pas de la Casa com a centre de compres de qualitat, amb serveis i activitats d’oci durant
tot l’any, implicant-nos tècnicament en els projectes de dinamització d’INPUB i l’Associació de Veïns i
Comerciants.
Elaborarem un pla de dinamització comercial, juntament amb el sector empresarial amb l’objectiu de
definir els eixos d’actuació que afavoreixin la visibilitat dels comerços i perquè els criteris urbanístics
siguin amables amb els entorns comercials.
Perquè estem convençuts que SAETDE és un dels motors econòmics de la parròquia, pensem que la
feina de quatre anys de millora de relacions entre la societat i el Comú no es pot traduir en un simple
acord d’intencions. Per això ens comprometem a establir una relació fluida i periòdica amb l’objectiu
d’assolir acords reals beneficiosos per a la parròquia, que respectin el marc legal vigent, la publicitat i
la transparència, pensant no només a tres anys vista sinó en les futures generacions.
Establirem facilitats de fraccionament en els pagaments dels impostos comunals per als empresaris
instal·lats a la parròquia.
Ens comprometem a revisar els tributs sobre l’activitat comercial per evitar possibles greuges
comparatius.
Elaborarem un programa de dinamització de locals buits que permeti millorar la imatge de l’entorn
comercial.
Posarem en marxa un concurs d’idees per definir, amb la implicació ciutadana, un projecte clar de
connexió entre Engolasters, els Cortals i la vila d’Encamp amb l’objectiu de disposar d’un altre atractiu
turístic i executar-lo durant el mandat.
Acompanyarem els nostres hotelers en els projectes de promoció exterior.
Recuperarem el projecte de creació del Parc Natural de Pessons per tal d’afegir un atractiu turístic
d’interès per a excursionistes i amants de la muntanya.
Impulsarem un nou Pla de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en concertació amb tots els
agents implicats (els quatre comuns, Ministeri de Cultura, Departament d’Agricultura i Icomos) per
poder definir el model de Vall que volem i les estratègies d’accés i l’ordenació de les activitats que s’hi
poden dur a terme.
Impulsarem la creació d’esdeveniments i fires que puguin convertir-se en referents per als turistes de proximitat.
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Cultura i esport

Perquè estem convençuts que cultura i esport són factors socialitzadors i una inversió de futur:
Implantarem la creació d’una programació d’activitats durant tot l’any dissenyada conjuntament
amb associacions i ciutadans perquè s’adeqüi al perfil d’oci dels nostres residents i visitants.
Definirem la millora dels equipaments esportius i culturals comunals mitjançant un pla d’inversions
adaptat a les necessitats reals dels usuaris.
Crearem un espai d’acollida, trobada i ajuda per a les associacions culturals i esportives, a Encamp i al
Pas de la Casa, per facilitar-los les tasques administratives, jurídiques i fiscals.
Adaptarem els reglaments de subvencions per garantir l’avançament dels pagaments i el bon
funcionament de l’activitat de les associacions esportives i culturals de la parròquia.
Impulsarem la creació d’esdeveniments culturals i esportius de referència amb la col·laboració del
teixit associatiu.

3. Una parròquia per a les persones
Al darrer mandat s’ha suprimit el suport a l’acompanyament públic
dels nens entre 3 i 6 anys i ha desaparegut el servei de bus intern
sense proposar cap alternativa per a la gent que viu en zones
allunyades. La nostra força és la gent i per això els respectem,
especialment la més vulnerable -infants i gent gran-:
Infants i joves

Perquè l’educació no es fa només a l’escola, treballarem perquè les polítiques d’infància i joventut tinguin
caràcter transversal i es coordinin des de diversos departaments comunals:
Subvencionarem l’acompanyament dels infants de 3 a 6 anys i, si hi ha mancances, ens comprometem
a treure un concurs per tal de destinar un espai públic per garantir aquest servei d’acompanyament.
Crearem un Espai Jove al Pas de la Casa per donar resposta a les necessitats dels joves d’aquesta vila
que, a diferència d’Encamp, no disposen d’aquest servei.
Facilitarem l’accés dels joves a locals comunals a fi que puguin desenvolupar activitats artístiques i
culturals.
Afavorirem l’ús social dels centres de titularitat pública i treballarem amb la comunitat educativa i
les AMPES parroquials per consensuar criteris d’horaris d’obertura de biblioteques, espais de lleure i
vacances escolars.

Gent gran

Perquè vetllem per la defensa dels drets de les persones grans, desenvoluparem polítiques inclusives
perquè participin activament de la vida social, econòmica i cultural de la parròquia.
Crearem un espai de diàleg amb el Comú per canalitzar demandes i peticions de la gent gran. Aquest
espai estarà integrat per representants de l’Associació de la Gent Gran de la parròquia i els usuaris del
Casal del Poble.
Millorarem els serveis comunals de promoció de l’autonomia personal, suport a la vida quotidiana
de la gent gran o dependent perquè garanteixin el dret a l’autonomia personal, a viure i envellir
dignament a casa.
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Prioritzarem el desenvolupament de la figura de l’assistent personal i dotarem d’una nova dimensió
més social els serveis d’atenció a domicili.
Impulsarem un programa d’activitats intergeneracionals per establir lligams entre les diferents
generacions.

Igualtat

Perquè volem un model de parròquia socialment avançat i solidari on prevalgui la dimensió humana:
Dotarem el Departament de Benestar Social i Família dels recursos formatius per implementar el
treball en l’àmbit de la igualtat en aquesta àrea.
Crearem un programa de tallers formatius i de sensibilització des del Departament de Benestar Social
i Família orientat al treball de la igualtat i a la prevenció de situacions de violència de gènere.

Associacionisme

Perquè volem donar al teixit associatiu parroquial un autèntic estatus institucional, afavorirem les seves
polítiques de comunicació i farem evolucionar el model actual de subvencions:
Crearem un espai d’acollida, trobada i ajuda per a les associacions, a Encamp i al Pas de la Casa,
per facilitar-los les tasques administratives, jurídiques i fiscals.
Modificarem els reglaments de subvencions per garantir l’avançament dels pagaments i el bon
funcionament de l’activitat associativa per a aquelles modalitats, com ara les esportives, que
funcionen amb ritmes escolars.
Establirem un suport de comunicació per a la difusió de l’acció associativa de la nostra parròquia.
Enfortirem la relació entre el Comú i la comunitat educativa, donant un suport més gran
associacions de pares i mares d’alumnes per afavorir la coparticipació en les activitats d’Encamp
i el Pas de la Casa.

4. Una parròquia amb una gestió transparent i responsable
En un context de manca de credibilitat en l’acció política, és
imprescindible que a l’àmbit comunal s’afavoreixin fórmules
participatives que promocionin la coresponsabilitat de ciutadanes i
ciutadans.
Finances

Perquè hem de treballar en la implantació de mesures de racionalització de la despesa pública per oferir
millors serveis a la població:
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.
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Participació ciutadana

Perquè entenem la participació ciutadana com una eina per equiparar oportunitats i permetre la
possibilitat a tothom d’expressar-se:
Garantirem l’organització de reunions de poble periòdiques on els consellers exposin les seves
actuacions per acostar la gestió comunal als ciutadans.
A partir de reunions sectorials farem els pressupostos participatius, tant en la fase d’elaboració com
en la posterior fase d’avaluació.
Crearem un canal de contacte directe amb els cònsols i els consellers a través del web perquè els
habitants de la parròquia puguin obtenir resposta a les seves inquietuds.

Administració eficaç i transversal

Perquè apostem per un Comú honest i eficient, que treballi transversalment al servei de la ciutadania:
Impulsarem una proposta legislativa per regular la figura dels censos emfitèutics al Pas de la Casa
amb l’objectiu de dotar de seguretat jurídica totes les transmissions patrimonials.
Impulsarem la modificació de l’Ordinació de funcionament del nostre Comú per afavorir i posar en
relleu la feina de la minoria, que també representa la nostra parròquia.
Crearem la figura del conseller del Pas de la Casa per garantir una presència diària del Comú a aquesta
vila.
Recuperarem el calendari de celebració dels consells un cop cada mes per garantir la transparència
en la gestió.
Redefinirem la política comunicativa dotant una altra vegada el Departament de Comunicació de
recursos i recuperarem la gestió de la comunicació.
Editarem un butlletí en suport paper que arribi a totes les llars de la parròquia, que garanteixi una
informació pluralista de tots els grups al Comú i no una eina de propaganda.
Agilitarem els tràmits administratius, reduint càrregues burocràtiques.
Augmentarem la informació i les gestions que es puguin realitzar a través del portal web com una
eina d’apropament a la ciutadania.
Realitzarem un estudi per conèixer el dimensionament dels recursos humans del Comú amb l’objectiu
de millorar-ne l’estructura i el funcionament, i redefinir, si cal, els contractes eventuals de llarga durada.
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