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Benestar,
habitatge
i sanitat
Des del Comú donarem solucions al greu problema dels lloguers. Els
serveis socials són pilars fonamentals de l’estat del benestar i de la lluita
contra la desigualtat.
1. Crearem un nou Prat Gran aprofitant els terrenys de cessió que
pertanyen al Comú al costat de l’actual perquè disposeu d’un
espai de lleure modern i funcional que tingui en compte l’accessibilitat.
2. Ampliarem i remodelarem el casal de la gent gran.
3. Aplicarem una deducció de l’impost d’arrendaments a aquells propietaris que lloguin els seus habitatges a un preu que sigui igual o
inferior al preu de referència.
4. Reforçarem la seguretat ciutadana de la parròquia perquè vetlli
per la tranquil·litat i el benestar dels veïns.
5. Subvencionarem en un 50% els preus actuals de les llars d’infants
per als residents.
6. Ampliarem el servei d’atenció ciutadana i serveis (ajuda a gent
gran, gent amb mobilitat reduïda, centre de salut, urgències...).
7. Tenim el compromís amb la igualtat i les polítiques per erradicar la
violència de gènere.
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Pressupost
i rigor
Els ingressos i les despeses del Comú mereixen un control i un tractament responsables. Els diners públics s’han de gestionar amb la màxima cura.

1. En els propers 4 anys, no apujarem els actuals preus públics, els
actualitzarem amb l’IPC o en rebaixarem algun.
2. Rebaixarem els salaris dels cònsols i dels consellers d’acord amb
els que hi havia el 2015, abans de l’increment que en va fer l’actual
majoria.
3. Publicarem una versió del pressupost accessible i entenedora.
4. Mantindrem un diàleg constructiu i constant amb SAETDE. Molts
dels problemes actuals es resoldran mitjançant la convocatòria
d’un concurs públic internacional.
5. Impulsarem les aportacions escaients a les societats públiques
participades Gasopas S.A., Sercensa i Funicamp, SAU per optimitzar-ne la gestió amb eficàcia i rigor.
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Administració
El bon funcionament de l’administració és clau per dotar la parròquia
d’uns serveis de qualitat a tots els ciutadans.
1. Simplificarem els tràmits del Comú per fer-vos la vida més fàcil.
2. Per la vostra comoditat, ampliarem els tràmits que actualment podeu fer amb l’administració electrònica.
3. Estudiarem tots els contractes eventuals de llarga durada.
4. Farem públics els càrrecs de confiança i els seus salaris.
5. Els treballadors del Comú faran jornada intensiva durant les vacances escolars de tot l’any.

Cultura, joventut
i esports
La cultura i l’esport són elements molt importants de cohesió social.
Treballarem per continuar impulsant projectes esportius i culturals de
qualitat. La joventut és el nostre futur, serem al vostre costat.
1. Millorarem Prada de Moles per als clubs esportius de la parròquia
i per mantenir el Futbol Club Andorra a Encamp.
2. Modernitzarem els centres esportius d’Encamp i del Pas de la Casa.
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3. Modificarem els reglaments de subvencions per garantir l’avançament dels pagaments i el bon funcionament de l’activitat associativa en aquelles modalitats, com ara les esportives, que funcionen
amb ritmes escolars.
4. Reformarem el Centre Cultural de la Valireta per millorar la comoditat dels usuaris
5. Donarem vida a la parròquia fent esdeveniments esportius i culturals.
6. Facilitarem l’accés dels joves a locals comunals a fi que puguin
desenvolupar activitats artístiques i culturals.
7. Crearem un nou skate parc i un rocòdrom d’escalada exterior que
siguin referents al país.
8. Promourem les tradicions i proposarem activitats destinades al
nostre jovent.

Urbanisme, medi
ambient i mobilitat
Encamp i el Pas de la Casa han de ser espais per viure-hi i no només
pensats per pernoctar-hi. Pensem en llocs segurs, calmats del trànsit,
que afavoreixin la convivència, amb carrers dissenyats per passejar-hi i
equipaments per gaudir.
1. Trobarem mesures de transport ecològiques per apropar tot el nucli
urbà d’Encamp al Funicamp de manera ràpida i eficaç.
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2. Coparticiparem amb el Pla Renova que impulsa el Govern per millorar les condicions d’habitabilitat, d’accessibilitat, de sostenibilitat i
d’eficiència energètica dels edificis.
3. Impulsarem el Parc natural dels Pessons com a gran zona protegida
de la nostra parròquia i posarem en valor la vall del Madriu-Perafita-Claror.
4. Impulsarem àrees d’aparcament i pipicans a zones de la parròquia
que actualment no en disposen.
5. Ens oposarem al projecte d’aeroport que Govern estudia impulsar a
la zona de Grau-roig.

Dinamització
econòmica
Cal impulsar accions per recuperar l’activitat econòmica de la parròquia.
Emprendrem accions diferenciades a Encamp i al Pas de la Casa per tornar a fer una parròquia atractiva i viva.
1. Continuarem insistint al Govern perquè l’edifici de Ràdio Andorra
esdevingui la seu de la Ràdio i Televisió d’Andorra.
2. Promourem un concurs públic per donar la concessió de la construcció i l’explotació d’un telecabina a Engolasters.
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3. Programarem jornades de compres amb música, animacions,
trobades i tallers.
4. Serem al costat dels comerciants apostant per esdeveniments
com el mercat dels dissabtes o la braderie.
5. Fomentarem la celebració d’esdeveniments culturals i esportius en
temporada baixa per desestacionalitzar el turisme.
6. Embellirem els pàrquings d’autocaravanes per atreure visitants
que, sense càmpings a la parròquia, passen de llarg.

Transparència i
participació ciutadana
Per poder-vos pronunciar sobre qüestions importants de la parròquia
cal que tota la ciutadania tingui la màxima informació. Crearem un Comú
transparent i participatiu.
1. Crearem nous canals de comunicació entre vosaltres i el Comú.
2. Dissenyarem una app per a dispositius mòbils perquè pugueu
consultar tota la informació del Comú en un sol clic.
3. Convocarem reunions de poble anuals per informar la ciutadania
de tots els temes importants.
4. Totes les zones urbanes de la parròquia tenen les seves especificitats, per això convocarem reunions de barri per conèixer-ne de
primera mà les necessitats.
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5. Promourem pressupostos participatius en els quals podreu fer la
vostra aportació.
6. Convocarem consultes en temes importants per a la parròquia.
7. Crearem una conselleria de proximitat i participació.
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