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El Comú és la institució més propera a la ciutadania.

Per això, des de MOVEMORDINO, considerem que les ciutadanes i ciutadans 
de la parròquia han de poder participar, en major o menor mesura, en la defi-
nició de les polítiques públiques a desenvolupar des del Comú. I, per poder 
participar, és indispensable que tothom tingui fàcil accés a una informació 
àmplia i entenedora i que el Comú doni resposta pública a les sol·licituds que 
la ciutadania pugui fer.

Explicarem públicament de forma periòdica la gestió que està duent a terme 
el Comú.

Publicarem les remuneracions que reben els membres de la Corporació i els 
càrrecs de confiança.

Elaborarem un pla estratègic de participació ciutadana.

Obrirem la participació ciutadana, mitjançant un sistema de consulta popular, 
en determinats projectes que es vulguin desenvolupar.

Convocarem una consulta popular si hi ha una demanda expressa formulada 
per un mínim del 15% del cens electoral, perquè totes les persones amb dret a 
vot puguin participar-hi.

MOVEM 
el valor de la 
transparència
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Ampliarem les informacions i millorarem l’accessibilitat a la pàgina web del 
Comú.
Publicarem les situacions d’incompatibilitat o de conflicte d’interessos que 
puguin tenir els membres del Comú i, si escau, el personal de confiança.

Publicarem a la pàgina web (a més del BOPA) totes les places per cobrir llocs 
de treball, subvencions i concursos públics.

Publicarem a la pàgina web (a més del BOPA) totes les adjudicacions de con-
tractes públics, convenis de col·laboració i activitats subvencionades.

Publicar a la pàgina web tota la informació estadística no confidencial que 
disposi el Comú que pugui ser d’interès de la ciutadania.

Establirem un sistema de preguntes i demandes d’informació, amb obligació 
de donar resposta pública, a través de la pàgina web, si la petició l’efectua un 
mínim de 50 persones majors de 16 anys.

Ordino ha de seguir sent una parròquia justa i amb la millor qualitat de vida 
per als nostres ciutadans. La nostra prioritat és la detecció, derivació i resolució 
de possibles problemes. Volem que la nostra parròquia sigui un referent d’una 
bona convivència.

MOVEM 
el benestar social
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Treballarem coordinadament amb els comuns i els organismes de Govern per 
assegurar una harmonització de les polítiques socials garantint així la igualtat entre 
els nostres ciutadans.

Recuperarem, en consens amb el Quart la part baixa de l’Hotel Casamanya com a 
centre cívic d’Ordino. Aquest projecte ha de ser un equipament comunal de cultu-
ra, de proximitat, de relació i de participació dels residents a la parròquia d’Ordino 
que ha de posar a l’abast de tothom activitats, propostes i instal·lacions per tal 
de fer accessible la cultura, entesa en el seu concepte més ampli, desenvolupar 
el coneixement col·lectiu, promoure la socialització i la interacció entre totes les 
generacions i estimular la participació col·lectiva.

Per als nostres padrins:

Estudiarem el projecte en els pisos de l’Hotel Casamanya com a residència per a la 
gent gran i/o pisos socials i tutelats.

Potenciarem accions de voluntariat (parroquial, comunitari, entre veïns)…  . per 
ajudar a la gent gran en qualsevol gestió que necessitin. Organitzarem durant els 
mesos d’hivern un servei de recollida i entrega de medicaments.

Mantindrem les activitats que comportin un benefici físic o psíquic per als nostres 
padrins.

Ajudarem a l’Associació de la Gent Gran d’Ordino perquè puguin desenvolupar 
els seus projectes de manera autònoma.

Seguirem amb el projecte dels horts socials amb la Fundació Julià Reig.

Fomentarem projectes intergeneracionals amb els nostres joves del Punt d’Infor-
mació Juvenil.

Farem reunions periòdiques per tal de copsar les necessitats dels nostres padrins.

Negociarem amb el SAAS per tenir més personal pel centre de salut.
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Per als nostres infants i joves:

Treballarem conjuntament amb Govern per tal de crear l’educador de carrer i així 
ajudar als joves en situació de risc.

Mantindrem la qualitat de l’Escola Bressol i la Ludoescola. Gestionarem les neces-
sitats de les famílies en funció dels seus horaris laborals i de la seva economia. 
Promocionarem que el projecte pedagògic potenciï la intel·ligència emocional en 
l’aprenentatge dels nostres infants.

Col·laborarem amb els centres educatius de la parròquia assistint a totes les Juntes 
d’Escola, tenint en compte les demandes de les associacions de pares i mares, 
ajudant en activitats organitzades per les escoles i també facilitant la integració 
laboral dels joves dins dels projectes escolars.

Continuarem dinamitzant l’escola de pares i mares.

Volem un jovent compromès i implicat en la vida de la parròquia
Promourem que els joves continuïn essent part activa en les festes populars, aug-
mentant-los els recursos i ajudant-los a garantir la celebració de les festes per a 
tothom.

Promourem la participació dels joves organitzant reunions periòdiques per aten-
dre les seves necessitats i la seva participació en el desenvolupament de la par-
ròquia.

MOVEM 
la joventut
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Dinamitzarem el Punt d’Informació Juvenil de la parròquia fomentant la col·labo-
ració entre iguals i amb activitats intergeneracionals donant-los suport constant.
Garantirem la qualitat de les activitats que s’organitzen en tots els períodes de 
vacances escolars.

Continuarem donant suport a les activitats interparroquials realitzades entre Co-
muns i Govern.

Col·laborarem amb Govern per aplicar el Decret Regulador de begudes al-
cohòliques a la via pública i fomentarem les festes saludables entre els joves.

La cultura és el conjunt dels símbols, valors i coneixements que constitueixen la 
tradició, el patrimoni i la forma de vida d’un poble. Potenciar la cultura és poten-
ciar la nostra identitat enriquint la societat.

Mantindrem la conservació dels nostres monuments i treballarem amb Patrimoni 
Cultural per arreglar l’entorn d’aquests.

Treballarem, conjuntament amb Govern, per trobar un ús a Casa Rossell.

Treballarem, conjuntament amb el poble, per trobar una solució per al Centre de 
Congressos d’Ordino. Tot i així seguirem oferint el centre per a la realització d’acti-

MOVEM 
la cultura
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vitats culturals, artístiques i privades.

Crearem una connexió entre les associacions culturals de la parròquia per poten-
ciar les tradicions i augmentar el turisme cultural.

Sempre donarem suport a la Coral Casamanya, al Grup Artístic d’Ordino, a l’Esbart 
Valls del Nord i als Fallaires d’Ordino.

Continuarem potenciant les tradicions populars (l’Óssa, els Pastorets, els Contra-
bandistes i les Caramelles) i recuperarem algunes més antigues com el Robatori 
d’Olles i la Passió. Farem d’aquestes tradicions un reclam turístic.

Seguirem col·laborarem amb entitats culturals i sector privat, del país i de fora, 
per a l’organització d’actes i esdeveniments d’intercanvis culturals. Facilitarem els 
espais públics i el mitjans per a aquestes activitats.

Potenciarem l’ampliació del Bosc Encantat.

Continuarem endavant amb la nit de la Candela, augmentant la presència d’ar-
tistes del país.

Potenciarem les fires, mercats tradicionals i activitats per totes les edats durant els 
caps de setmana.

Dinamitzarem la biblioteca renovant el seu fons i fomentant activitats de lectura al 
llarg de l’any.
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MOVEM 
el turisme
Ordino, entorn cultural i natural immillorable, ha de ser capaç d’oferir activitats 
turístiques al llarg de l’any.

Treballarem per portar esdeveniments i activitats que reforcin l’oferta “Après Es-
quí”.

Aprofitarem els moments de temporada baixa per desenvolupar nous productes 
turístics en consens amb els comerciants, restauradors i hotelers.

Estudiarem les possibilitats del creixement econòmic a la parròquia afavorint la 
realització de congressos, tallers, ponències, col·loquis, formacions, per a empre-
ses i particulars.

Aplicarem un model de turisme sostenible clarament respectuós amb el territori i 
el medi ambient.

Activarem el turisme cultural conjuntament amb el Govern d’Andorra per donar a 
conèixer el Patrimoni artístic i històric.

Estudiarem com potenciar el turisme d’autocaravana fent un reglament per trobar 
l’equilibri entre el respecte del medi ambient, dels veïns de la parròquia i de la 
cultura de de l’autocaravana.
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MOVEM 
l’esport
La nostra parròquia ha de ser un referent en l’esport i el lleure pels nostres ciutadans 
així com per la gent de fora. Això ha d’englobar tota mena de públic indiferentment 
del sexe o l’edat dels participants per poder millorar la salut, la cohesió de grup i la 
promoció turística.

Crearem alternatives esportives en temporada baixa per fer conèixer i dinamitzar tot 
el nostre territori.

Potenciarem la parròquia com a centre de referència en formació d’esports de 
muntanya.

Explotarem el potencial del Centre de Tecnificació d’Ordino per atletes tant d’An-
dorra com de fora conjuntament amb el Ministeri d’Esport per optimitzar la superfí-
cie i les seves instal·lacions en el temps disponible.

Treurem el màxim rendiment del Centre Esportiu d’Ordino amb instal·lacions innova-
dores optimitzant i creant les activitats esportives i de lleure amb uns serveis i una 
atenció al públic a la seva alçada.

Millorarem les instal·lacions exteriors en tots els nuclis urbans per utilitzar l’esport i el 
lleure com a eina integradora i de pràctica saludable per a tots els usuaris.

Construirem al parc de la Cúltia una zona d’activitat física dissenyada per promoure 
la salut de les persones.

Oferirem als clubs, associacions i projectes esportius o de lleure la possibilitat de 
diàleg i les ajudes necessàries per garantir la seva funcionalitat.

Promourem el nostre territori per afavorir les activitats d’hivern: esquí alpí, surf de 
neu, freeride i esquí de muntanya.
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MOVEM 
el medi ambient, 
la sostenibilitat, 
l’agricultura 
i ramaderia

El nostre bé més preuat són les muntanyes i els paisatges.

Farem d’Ordino la primera parròquia en interacció entre l’home i la natura perquè 
sigui un model de reserva mundial de la biosfera.

Potenciarem el Parc Natural de Sorteny, estudiant la possibilitat d’ampliar-lo, a nivell 
turístic, fins a Tristaina tot mantenint la tradició de la caça en aquesta zona.

Farem un reglament d’impacte ambiental de la parròquia.

Potenciarem un desenvolupament enfocat a promoure un creixement econòmic i 
humà que sigui sostenible socioculturalment i ecològicament.

Mantindrem la conservació destinada a la protecció dels recursos naturals, les es-
pècies, els ecosistemes, els paisatges i les activitats agrícoles, ramaderes i apicultura.

Donarem un suport logístic orientat a promoure les activitats d’investigació, edu-
cació ambiental, capacitació i seguiment dins el context de conservació i desenvo-
lupament sostenible local, nacional i internacional.
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Continuarem endavant el projecte de la Casa de la Muntanya perquè volem que 
sigui un centre de referència en el món de la innovació i fusió de les activitats de 
muntanya.

Establirem mesures per lluitar contra el canvi climàtic:

• Millorant la mobilitat, vehicles elèctrics, vehicles compartits i utilitzant el transport 

públic.

• Gestionant i reduint els residus.

• Mantenint i augmentant les zones verdes urbanes (aprofitar les cessions de terre-

nys, …  . ).

• Reduint l’ús del paper a l’Administració (simplificació de processos i signatura 

digital).

• Realitzant tallers de conscienciació.

Integrarem els objectius de desenvolupament sostenible (ODS Agenda 2030) per 
fer d’Ordino una parròquia sostenible (ODS 11).

Treballarem per portar a terme la integració progressiva als edificis públics la xarxa 
de calor del CEO. Al mateix temps ho coordinarem amb mesures d’estalvi i eficièn-
cia energètica.

Apostarem per un model de desenvolupament sostenible i integrat que permeti 
compaginar el desenvolupament econòmic i la protecció d’un entorn natural de 
qualitat.

Dissenyarem els parcs i jardins d’Ordino amb plantes endèmiques i persistents, 
tractades sense pesticides per tal d’afavorir que sempre gaudim d’un entorn cuidat, 
harmoniós i saludable.

Potenciarem la festa de la benedicció del bestiar, festa dels ramaders de la par-
ròquia.
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Seguirem donant servei als ramaders mitjançant reunions periòdiques, les guardes 
comunes, els treballs de manteniment i la instauració d’equipaments.

Promourem els productes autòctons.

La gestió de diners públics demana un especial rigor en la despesa i inversions en 
benefici de l’interès general, on la política de transparència i comunicació és essen-
cial, de manera que els ciutadans vegin a què són destinades les seves contribu-
cions a les arques públiques.

Tindrem molta cura amb el diners públics perquè són de tots. Elaborarem pres-
supostos equilibrats i fonamentarem la transparència en els comptes comunals.

Traurem la tretzena paga dels consellers del Comú.

Actualitzarem els salaris mínims a 1.200€ i mantindrem els triennis.
Revisarem les bases retributives per equiparar-les al màxim possible amb el sector 
privat, amb les exigències del mateix.

Durem a terme una política de sanejament dels comptes comunals sense deixar de 
banda les necessitats dels ciutadans i de la parròquia.

Promourem una fiscalitat flexible en els pagaments de l’impost de radicació del 
comerç i permís d’obra i aplicarem bonificacions per als nous comerços els dos 
primers anys.

MOVEM 
les finances
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No augmentarem la pressió fiscal més enllà de l’IPC anual i revisarem tots els impos-
tos que aplica el Comú.

Incentivarem fiscalment la promoció privada d’obres de reforma en millores d’efi-
ciència energètica.

Ens comprometem que cada inversió que realitzi el Comú disposi d’un estudi d’efi-
ciència, d’estudi i manteniment.

Volem una parròquia neta i endreçada, respectant la natura per garantir la qualitat 
de vida dels nostres ciutadans i turistes.

Ordino ha de seguir essent un referent de la imatge dels pobles conservats amb 
especial cura i encant dels Pirineus.

Ordino, un referent paisatgístic, un referent d’Andorra

Mantindrem les reunions veïnals per tenir de primera mà els neguits i les necessitats 
dels residents.

Prioritzarem la construcció d’un edifici per manteniment per centralitzar el material 
i el parc mòbil del departament per agilitzar la feina i donar millor servei. Atenent 
a les necessitats dels treballadors i optimitzant els recursos humans i materials.

MOVEM els serveis 
públics, manteniment 
i circulació
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Vetllarem per la cura del parc mòbil preveient la seva renovació amb vehicles més 
sostenibles i ecològics.

Augmentarem els contenidors de brossa als nuclis urbans de la parròquia.

Revisarem la ubicació dels contenidors del reciclatge per tal de situar-los en llocs 
que no molestin al veïnat, que quedin integrats en l’entorn i visualment harmoniosos.

Farem l’estudi del servei d’aigua per garantir el subministrament contemplant el 
creixement de la població.

Farem campanyes per conscienciar a tots els veïns en la treta de neu, afavorint la 
col·laboració i la participació de tots.

Revisarem els protocols de la treta de neu perquè siguin més efectius i s’adaptin a 
les circumstàncies del moment.

Garantirem que l’ús del clorur de sodi sigui responsable i adequat.

Mantindrem la política d’estalvi de l’enllumenat públic renovant-lo amb llums LED. 
Augmentarem l’enllumenat de tots els pobles i urbanitzacions de la parròquia per tal 
d’eliminar els punts foscos.

Farem campanyes de civisme dels propietaris d’animals per fomentar la convivèn-
cia. Augmentarem els punts de distribució de bosses de recollida d’excrements. 
Estudiarem la viabilitat d’utilitzar bosses fabricades amb materials biodegradables.

Negociarem amb Govern la possibilitat de posar semàfors en els punts crítics de la 
parròquia per garantir la seguretat i eliminar la doble via de l’avinguda de les Moles.

Treballarem per la construcció de la desviació de La Massana
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Estudiarem la necessitat d’augmentar els punts de parada del bus als nuclis urbans i
la possibilitat que el transport públic arribi fins al Serrat.

Aplicarem, a tots els residents d’Ordino, 2 hores gratuïtes en els aparcaments amb 
barrera.

Farem que els aparcaments amb barrera siguin gratuïts al migdia, a la nit i els diu-
menges.

L’urbanisme ha de donar servei a una millor qualitat de vida dels ciutadans i millorar 
les relacions socials, per tant en el futur hem de preveure una parròquia concebuda 
per a les persones i no pensada únicament amb finalitats especulatives i de con-
strucció.

Som conscients que Ordino és la parròquia que va prendre en el seu moment la re-
sponsabilitat d’un creixement harmoniós que combinés modernitat, tradició i valors 
paisatgístics.

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 partici-
pada sota el paràmetre de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental.

Es tracta de configurar nuclis urbans vivibles, amb un òptim equipament col·lectiu 

MOVEM 
L‘urbanisme 
i infraestructures
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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 en-
tendre, articulat entorn als seus habitants com a eix transformador central.

En línies generals pensem en llocs segurs, calmats del trànsit, que afavoreixin l’in-
tercanvi 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 els ciutadans 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.

Condicionarem els diversos camins que uneixen el poble d’Ordino amb els habitat-
ges construïts al llarg de la carretera del Coll d’Ordino perquè siguin practicables.

Realitzarem nous trams de voravia al llarg de la carretera general i la carretera del 
Coll d’Ordino per disposar com a mínim de voravia a un dels dos costats de les 
carreteres entre els diferents nuclis de població i reforçarem la intensitat de llum als 
passos de vianants.

Continuarem eliminant les barreres arquitectòniques dels edificis públics i itineraris 
de vianants.

Substituirem l’enllumenat públic amb criteris d’eficiència energètica i disminuirem la 
contaminació lumínica.
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Realitzarem un programa de manteniment acurat dels espais públics i del mobiliari 
urbà, dels carrers i de les noves urbanitzacions un cop lliurades aquestes a la titulari-
tat pública.

Posarem a disposició del ciutadà la possibilitat que a través del portal web del comú 
posi en coneixement dels serveis tècnics les mancances de manteniment.

Cooperarem de manera activa amb els propietaris que vulguin dur a terme plans 
parcials de desenvolupament de les diferents unitats d’actuació agilitzant la seva 
gestió i cercarem en tot moment que les parcel·les obtingudes fruit de la cessió 
obligatòria no resultin parcel·les residuals sense un ús possible, i evitar que el desen-
volupament d’aquestes freni la realització de les adjacents evitant la connectivitat 
entre aquestes.

Modificarem les normatives de construcció per a afavorir la construcció d’hotels i 
aparthotels de petites dimensions.

Modificarem les ordinacions per permetre i afavorir la integració de sistemes de 
producció d’energia neta.
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MOVEM 
El valor de l’habitatge 
digne per a tothom
L’accés a l’habitatge a un preu raonable és, sens dubte, un dels problemes més 
grans que tenen els ciutadans i les ciutadanes, no únicament de la nostra parròquia 
sinó de tot el país.

L’article 33 de la Constitució estableix que “els poders públics han de promoure les 
condicions necessàries per fer efectiu el dret de tothom a gaudir d’un habitatge 
digne.”.

És un tema complex que, ben segur, s’ha d’afrontar des de l’Administració general i, 
també, amb reformes legislatives que afectin el conjunt del país.

No obstant això, des dels Comuns es poden prendre mesures per intentar, si més 
no, minimitzar en la mesura del possible aquesta greu problemàtica.

Crearem, dins de l’organigrama del Consell del Comú, la Conselleria de l’habitatge, 
que haurà de centralitzar i coordinar les diferents mesures que s’adoptin des del 
Comú per afavorir el dret a l’habitatge. Una de les primeres mesures que hauria 
d’emprendre aquesta conselleria seria la d’establir un rigorós inventari dels diferents 
habitatges existents a la parròquia especificant si es tracta de primeres o segones 
residències, d’habitatges de lloguer, pisos turístics o pisos buits.

Farem un índex de preus de referència de lloguer de pisos a la parròquia, a partir 
d’un estudi sobre els preus raonables -en funció de diferents paràmetres com l’any 
de construcció, els acabaments, la proximitat o llunyania dels centres dels pobles, 
l’orientació …  -.



www.psa.ad Pàg. 20

Aplicarem una deducció de l’impost d’arrendaments a aquells propietaris que llogu-
in els seus habitatges a un preu que sigui igual o inferior al preu de referència.

Promourem la cessió de terreny públic per construir habitatge públic destinat al 
lloguer.

Farem realitat que la Casa Comuna sigui de tots

Continuarem potenciant les noves tecnologies i les xarxes socials per mantenir infor-
mats els nostres ciutadans i turistes.

Col·laborarem amb els Quarts de la parròquia.

Farem reunions periòdiques amb els representants dels treballadors.

Establirem processos dirigits a reduir i simplificar els tràmits i circuits administratius.

Treballarem perquè els empleats assoleixin un nivell de desenvolupament i una 
qualitat personal i social que cobreixi les seves necessitats i expectatives personals 
en l’àmbit laboral.

MOVEM 
l’administració 
comunal
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Apostem pel creixement professional dels treballadors del Comú, implementant un 
sistema de treball que afavoreixi la col·laboració interdepartamental que permeti 
crear sinergies internes per la detecció de necessitats de millora dels processos i del 
desenvolupament de projectes per aconseguir uns objectius estratègics consen-
suats.

Tots els empleats, independentment de l’àrea o departament al qual estan adscrits, 
formen part de l’engranatge del Comú i han de poder participar del seu desenvo-
lupament, aportant els coneixements i l’experiència adquirits.

Actualitzarem els salaris mínims a 1.200€ i mantindrem els triennis.
Revisarem les bases retributives per equiparar-les al màxim possible amb el sector 
privat.

Potenciarem la formació continuada específica i tècnica del personal per tal de 
garantir la màxima qualitat del servei i per una millora en la carrera professional dels 
empleats.

Impulsarem polítiques socials per afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral del personal del Comú.
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El Camp de Neu d’Ordino-Arcalís es va crear per ser el motor impulsor de l’econo-
mia de la parròquia i oferir llocs de treball.
Treballarem conjuntament amb SAETDE per mantenir l’essència de la creació de 
l’estació.

Lluitarem perquè les proves esportives d’alt nivell es quedin al camp de neu.

Estudiarem la viabilitat de fer un transport amb consens del camp de neu i els hotels 
per unir els nuclis de població amb Ordino-Arcalís.

Treballarem per mantenir la marca Vall Nord per seguir aprofitant les seves sinergies 
com el forfet conjunt.

MOVEM 
el Camp de neu 
Ordino-Arcalís
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