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El model de parròquia que volem per a totes les ciutadanes i tots els 
ciutadans d’Andorra la Vella es basa en els valors de la socialdemocrà-
cia, on la ciutadania es mereix ser el centre i el referent de totes i cadas-
cuna de les actuacions del Comú per tal d’afavorir la consecució de l’Es-
tat del benestar, garantint la igualtat d’oportunitats a través de l’accés 
als serveis públics i socials de la parròquia, com a factor de regulació de 
les desigualtats socials.

D’altra banda, tenint en compte que el Comú és l’administració pública 
més propera als ciutadans i a les ciutadanes, optem per un model de 
gestió participativa perquè volem obrir el Comú als ciutadans i a les 
ciutadanes de la parròquia perquè la política comunal ha de poder inte-
grar un major nombre de perspectives.

La ciutadania ha de poder opinar, valorar i intervenir en els assumptes 
públics, sempre que ho consideri necessari. És per aquests motius que 
ens comprometem a promoure una participació activa a través d’eines 
que facilitin la informació i la gestió als ciutadans, a la vegada que afa-
vorirem la participació a través de consultes de caire vinculant.

Tot i que la política d’habitatge és una competència de Govern, davant 
la problemàtica actual d’accés a l’habitatge, així com l’increment del 
preu del lloguer, el Partit Socialdemòcrata (PS) es mostra especialment 
sensible amb la situació que pateixen una part important dels ciutadans 
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i de les ciutadanes de la parròquia per la incidència rellevant d’aquesta 
problemàtica envers el benestar de les persones. És per aquest motiu 
que ens comprometem a adoptar mesures complementàries de les 
que ha previst Govern per tal de pal·liar la situació actual, proposant 
polítiques que promoguin els habitatge socials, tot mantenint els eq-
uipaments actuals que afavoreixen l’emancipació dels joves com a 
col·lectiu vulnerable davant l’increment i l’especulació del parc immobi-
liari. L’èxit del projecte de Jovial, promogut pel PS, és un exemple que 
s’ha de continuar apostant per polítiques com aquesta.
També ens comprometem a cercar els mecanismes per conèixer les 
dades reals del parc immobiliari, així com adoptar altres mesures que 
afavoreixin la promoció de nova construcció o de rehabilitació d’immo-
bles actuals per ser destinats a habitatges de lloguer, sempre que es 
respectin els paràmetres de sostenibilitat social, econòmica i ambiental.

Per una altra banda, partim de la base que no compartim el model actu-
al de gestió i funcionament del Comú. Considerem que per poder har-
monitzar els drets i els deures dels ciutadans d’Andorra la Vella, caldria 
modificar el marc legal que regula el funcionament i les competències 
del Comuns.

A més, si tenim en compte la dimensió del nostre país, considerem que 
l’elevat nombre d’administracions públiques, amb models de gestió 
diferents i independents, augmenta el cost i dificulta els processos.

Per tot plegat, considerem que és possible un model de gestió comunal 
més eficient i sostenible, sempre que els comuns es comprometessin a 
sumar esforços en comptes de promoure rivalitats que només aporten 
a la ciutadania l’increment de despeses supèrflues i innecessàries. És per 
aquest motiu que proposem un canvi de rumb i d’orientació de les re-
unions de consols, modificant l’objectiu de les trobades, amb la finalitat 
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de cercar consensos per tal de poder actuar, en determinats casos, com 
a administració única, quan aquest comportament aporti beneficis al 
conjunt de la ciutadania.

Per poder fer realitat el Una Parròquia a Tothom, considerem que cal un 
Projecte coherent amb el Model de parròquia que proposem, acompa-
nyat d’una Planificació viable i realista d’accions recollides al Programa 
electoral per tal de donar resposta a les necessitats de les ciutadanes i 
dels ciutadans d’Andorra la Vella.

El programa que us presentem té els objectius enunciats i està estructur-
at en diferents apartats tenint en compte les línies o àmbits d’actuació 
que guien el nostre Projecte:

1. Una Parròquia oberta, participativa i transparent
2. Una Parròquia justa al costat de les persones
3. Una Parròquia per sentir, per gaudir i de futur
4. Una Parròquia per viure-hi, una parròquia sostenible
5. Una Parròquia que aposta per tots els barris
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El PS+I ens comprometem a facilitar a la ciutadania l’accés a la infor-
mació de la gestió comunal, així com a crear uns canals de comunicació 
fluids que permetin agilitzar els processos i tràmits administratius.
L’objectiu és donar veu a la ciutadania a través d’eines de participació 
activa per poder integrar un major nombre de perspectives, així com, 
poder integrar la ciutadania en la presa de decisions.

Com ho farem?

• Facilitarem l’accés a la informació sobre la gestió comunal i agilitza-
rem els tràmits a través d’una plataforma digital accessible i eficaç. 
Aquest servei, sota el nom Comú obert, millorarà la comunicació 
entre el Comú i la ciutadania. 

• Crearem l’Àrea de drets i deures dels ciutadans per tal de poder 
gestionar i canalitzar tots els processos participatius i promoure la 
participació activa i real de la ciutadania. 

• Garantirem un control exhaustiu i transparent del pressupost i de la 
gestió de les despeses. 

• Promourem la realització de consultes vinculants en tots els àmbits 
públics. 

Una Parròquia  
oberta, participativa 
i transparent
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• Promocionarem els pressupostos participatius com a eina de par-
ticipació ciutadana. 

• Revisarem els preus públics dels serveis i de les activitats comunals, 
per tal d’adaptar-los a les necessitats actuals de la ciutadania i fer-
los accessibles a la capacitat econòmica del conjunt de ciutadans i 
ciutadanes de la parròquia. 

• Buscarem el consens necessari entre els diferents comuns i manco-
munarem serveis per fer una gestió més eficient i sostenible. 

• Facilitarem als treballadors del comú un pla de formació per a cada 
lloc de treball, ajustat a les necessitats del servei, per créixer profes-
sionalment. 

• Promourem el Servei d’atenció ciutadana per fer-ne una eina d’ori-
entació i d’acompanyament a la ciutadania de la parròquia.
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PS+I considerem que els serveis socials i els equipaments públics, es-
devenen pilars fonamentals de l’Estat del benestar i contribueixen en 
pal·liar les desigualtats socials. 

Prestarem una especial atenció als col·lectius més vulnerables (infants, 
joves i gent gran), cercant els mecanismes i els serveis necessaris. 

Promourem polítiques d’igualtat de manera transversal, per tal de llui-
tar contra qualsevol discriminació i contra la violència de gènere.

Com ho farem?

• Crearem l’Àrea d’igualtat per tal de poder actuar enfront qualsevol 
desigualtat i discriminació, violència de gènere i tot tipus d’ex-
clusió social, per tal d’atendre les necessitats que té actualment la 
ciutadania, així com per fer prevenció davant les necessitats futures. 

• Inclourem la perspectiva de gènere dins dels diferents serveis 
públics que ofereix el comú per evitar qualsevol biaix sexista. 

• Atendrem la diversitat funcional, fent un control exhaustiu de les 
zones més crítiques de la parròquia per tal de reduir-ne totes les 
barreres físiques. 

Una Parròquia justa 
al costat de les  
persones
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• Facilitarem l’accés als serveis públics essencials a tota la ciutada-
nia, creant-ne de nous si la realitat ho exigeix i optimitzant-ne els 
existents. A més, considerem bàsic apostar per la qualitat i la millora 
contínua dels serveis socials. 

• Apostarem per mantenir públics els equipaments, les instal·lacions 
i els serveis públics comunals. 

• No cedirem l’ús de les instal·lacions a privats i no privatitzarem els 
serveis públics. Aquests seran considerats com un bé comú de tots 
els ciutadans i de totes ciutadanes de la parròquia. 

• Fomentarem iniciatives i diversificarem els projectes educatius orien-
tats a la formació dels infants. 

• Promocionarem un espai de creació de projectes adreçats als 
joves, proposats pels joves. Aquest espai estarà connectat al punt 
jove del Comú d’Andorra la Vella: La Central i aportarà als joves 
informació per poder decidir sobre aquelles accions que els afectin 
directament. 

• Facilitarem els serveis adreçats a la gent gran orientats a la millora 
de l’atenció i l’autonomia. La gent gran de la parròquia es mereix 
una atenció personalitzada. És per aquest motiu que apostem per 
promoure totes aquelles polítiques que millorin la seva qualitat de 
vida. 

• Ampliarem l’oferta d’activitats per a la gent gran i cercarem nous 
espais per a realitzar-les. 

• Reconeixerem les necessitats de les famílies nombroses, aplicant 
una bonificació en el preu dels serveis públics.



www.psa.ad @psandorrawww.psa.ad Pàg. 9

Una parròquia per 
sentir, per gaudir i 
de futur
La cultura, l’esport, el patrimoni, el comerç i l’emprenedoria i la inno-
vació són alguns dels pilars per a aconseguir una Parròquia amb visió 
de futur.

Com ho farem?

• Donarem suport incondicional als artistes i creadors culturals del 
país perquè puguin presentar la seva proposta artística a la nostra 
parròquia. A més a més, apostarem per l’aplicació del futur Estatut 
de l’Artista.  

• Promocionarem i diversificarem l’oferta de formació artística i 
cultural adreçada als infants, joves i adults a preus públics asse-
quibles. 

• Crearem el Consell de la Cultura popular i tradicional com a ens 
consultiu i participatiu de les entitats culturals i de la ciutadania. 
Aquest ens serà bàsic per promoure les nostres tradicions culturals, 
conservar-les i valoritzar-les.  

• Aplicarem polítiques culturals de coordinació i col·laboració amb 
altres parròquies amb la finalitat de complementar, ampliar i diversi-
ficat l’oferta cultural, amb la voluntat de no per competir i compartir 
recursos entre Comuns. 
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• Reactivarem les converses amb el Govern d’ Andorra per obtenir el 
reconeixement dels estudis que s’ imparteixen a l’Institut d’ Estudis 
Musicals de la nostra parròquia.  

• Desenvoluparem el Pla estratègic del comerç per a cada barri 
comptant amb la participació de tots els agents econòmics i socials 
implicats. Aquesta col·laboració público-privada és bàsica per mil-
lorar l’efectivitat i eficàcia del cada Pl.  

• Promourem accions conjuntes Comú-Associacions de comerciants 
de la parròquia per tal d’esdevenir agents actius de promoció de la 
parròquia. 

• Incentivarem accions de promoció de les compres en establiments 
comercials de la parròquia i del comerç de proximitat. 

• Potenciarem els atractius turístics actuals i n’impulsarem de nous, 
sempre que siguin sostenibles i assumibles pressupostàriament. 

• Implementarem una plataforma de suport a l’ Emprenedoria i la 
Innovació. 

• Crearem l’Espai d’emprenedoria, del coneixement i de la Innovació 
(Espai ECI), a les instal·lacions de les Noves dependències comunal 
de Prat de la creu. 

• Crearem una Sala d’estudi nocturn al nou Espai ECI. 

• Coordinarem les iniciatives de l’Espai ECI amb la Fundació ActuaTech. 
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• Optimitzarem les instal·lacions comunals per a la realització d’ex-
posicions, de conferencies i de tallers com a complement de les 
activitats i projectes que es desenvolupin a l’Espai ECI. 

• Optimitzarem l’ús dels espais i d’instal·lacions públiques per pro-
mocionar les activitats socials, culturals i esportives de la parròquia. 
L’objectiu final serà dinamitzar espais col·lectius actualment en 
desús, com la Plaça del Poble. 

• Apostarem per la millora i el manteniment dels equipaments es-
portius de la parròquia, amb l’objectiu de contrarestar el seu envel-
liment. En aquest sentit, cal determinar els usos de l‘Estadi Comunal i 
planificar una renovació integral. 

• Crearem noves zones esportives on els infants puguin jugar sense 
risc (petits camps de futbol, de bàsquet,...). Volem que tots els nost-
res barris gaudeixin d’aquestes instal·lacions.  

• Continuarem donant suport a les entitats esportives de la parròquia 
ja que són el pilar de l’esport de base. Per aquest motiu, apostarem 
més fermament per les escoles d’iniciació esportiva. 

• Coordinarem un calendari d’esdeveniments esportius i de partic-
ipació ciutadana que promogui la vida sana i el benestar de tota la 
població, mitjançant la col·laboració amb les entitats esportives de 
la parròquia i la secretaria d’Estat d’Esports de Govern. Volem impul-
sar un esport per a tothom, participatiu i inclusiu!   

• Donarem a conèixer el fons de l’Arxiu històric de la parròquia per 
tal de difondre i compartir el llegat històric de la parròquia. 
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Una Parròquia per  
viure-hi i una  
parròquia sostenible
Tots estimem la nostra parròquia i volem que tothom pugui gaudir 
dels equipaments i de instal·lacions comunals com un bé comú. És per 
aquest motiu que PS+I plantegem una política clara, decidida i ambi-
ciosa per afrontar els problemes actuals d’habitatge, mobilitat, estacio-
nament, higiene i neteja urbana, gestió de residus i medi ambient.

Com ho farem?

• Crearem l’Àrea d’habitatge per centralitzar i coordinar les diferents 
mesures per afavorir el dret a l’habitatge. Aquesta àrea es coor-
dinarà amb el cadastre de la parròquia per tal de recaptar totes 
aquelles dades que millorin l’eficàcia del conjunt de polítiques 
d’habitatge. 

• Promourem un urbanisme coherent com a eina que afavoreixi la 
convivència, la participació i el benestar de la ciutadania. Per aquest 
motiu, crearem un model urbanístic propi de la nostra parròquia per 
tal de conservar les particularitats paisatgístiques i el nostre patrimo-
ni urbà. 

• Realitzarem una remodelació integral de la Plaça del poble, amb un 
projecte que contempli la pluralitat d’usos: social, esportiu, cultural i 
tecnològic. 
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• Cercarem el consens i els canals de comunicació necessaris amb 
Govern i AndorraTelecom per tal de coordinar un nou projecte 
consensuat a la zona de l’antiga caserna de bombers (on s’havia 
de bastir el projecte fallit de l’edifici The Cloud) que respongui a les 
necessitats de tots els actors i dels agents implicats. 

• Crearem el Centre cívic d’Andorra la Vella per tal de promoure la 
interrelació entre les persones i per fomentar les relacions intergen-
eracionals.

• Cercarem, juntament amb Govern, un espai a la parròquia per ubi-
car una instal·lació multifuncional i poder realitzar esdeveniments 
de “gran format” (espectacles, concerts,...). 

• Realitzarem un estudi acurat de la mobilitat i del transport 
públic per desenvolupar un pla de millora global, eficaç i 
sostenible. Aquest pla ha de ser el catalitzador per adaptar el trans-
port públic comunal a les necessitats reals del conjunt de ciutadans 
i ciutadanes de la parròquia.  

• Promourem l’ús del transport públic i millorarem el servei del bus 
comunal per tal de garantir l’accessibilitat a tots els barris i zones de 
la Parròquia. 

• Facilitarem a totes les persones que resideixin a la parròquia unes 
tarifes preferents a tots els estacionaments públics d’Andorra la 
Vella. Aquest servei oferirà més tarifes i opcions que l’actual targeta 
PK.  

• Realitzarem un Pla de millora general de l’estat de neteja de la 
parròquia per tal de conèixer les necessitats i situacions crítiques de 
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cada barri. Aquest pla serà elaborat mitjançant la col·laboració pú-
blicosocial, entre el Comú i els ciutadans de cada barri o zona de la 
nostra parròquia. A més  més, aquest pla ens permetrà realitzar un 
estudi sobre la ubicació, la quantitat i els tipus de contenidors d’es-
combraries necessaris per a cada zona o nucli urbà de la parròquia 
per tal de poder fer una de recollida selectiva eficient.

• Dotarem a l’Àrea d’Higiene dels sistemes i recursos necessaris per 
aconseguir una parròquia més neta. Considerem que és bàsic 
adaptar la tecnologia i recursos d’aquesta àrea per tal de millorar la 
neteja del conjunt de la nostra parròquia.  

• Crearem una aplicació digital (App) per tal que la ciutadania pugui 
comunicar les queixes, els suggeriments, les propostes,... relacio-
nats amb l’estat de neteja, d’higiene, incidències, desperfectes, 
millores, mancances,... de la nostra parròquia. 

• Realitzarem campanyes de sensibilització per tal de fomentar les 
bones pràctiques en la gestió de residus adreçades a la ciutadania, 
a les empreses i a la petita indústria. 

• Revisarem la concessió actual de gestió de recollida de residus per 
millorar-ne el servei i fer-lo més eficient i eficaç. 

• Apostarem per ampliar el nombre de minideixalleries fixes i mòbils. 

• Crearem el servei Punt d’informació ambiental i la figura de l’edu-
cador ambiental.  

• Detectarem i analitzarem els punts crítics de contaminació ambien-
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tal, acústica i lumínica de la parròquia, amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida de les persones. 

• Realitzarem auditories per tal de valorar l’estat dels equipaments  
i de les instal·lacions i fer-los més sostenibles. 

• Facilitarem a la ciutadania les dades d’impacte mediambiental del 
Centre de tractament de residus de la Comella (Forn).  

• Realitzarem una auditoria sobre la captació d’aigua per tal de plan-
ificar la gestió dels recursos hídrics i assegurar el subministrament 
d’aigua potable a tota la parròquia. 

• Completarem la xarxa de separativa d’aigües residuals i pluvials. 

• Potenciarem projectes urbanístics que integrin el riu Gran Valira al 
paisatge urbanístic de la parròquia.  

• Crearem accessos a diferents zones del riu, per potenciar la pesca 
esportiva sense mort. 

• Aplicarem criteris de sostenibilitat en la construcció i manteniment 
dels parcs i jardins, així com l’elecció d’ especies autòctones i de 
materials sostenibles. 

• Desenvoluparem el projecte Comú sostenible per difondre la cultu-
ra de la sostenibilitat a tots els serveis, els equipaments i les instal·la-
cions comunals. El nostre objectiu és presentar la candidatura de 
European Green Capital de l’any 2023
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Una Parròquia  
que aposta per 
tots els barris
La parròquia d’Andorra la Vella és extensa i la realitat de cadascun dels 
nuclis de població implica un Pla d’actuació diferenciada segons les 
seves peculiaritats i necessitats.

Cada barri es mereix una atenció especifica.

Com ho farem?

•  Establirem un Pla integral per a cada barri de la parròquia,  
prioritzant: 

- La neteja i la recollida de residus.
- L’accessibilitat.
- La promoció de la convivència. 

•  Crearem la figura del Conseller de Barri, que s’encarregui de fer el 
seguiment del Pla integral per a cada barri de la parròquia, així com 
vetllar pel benestar i bona convivència dels ciutadans i ciutadanes 
de cada barri. 

•  Promocionarem el Moviment associatiu veïnal per promoure una 
comunicació directa, fluida i eficient.
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