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Proposta de resolució 
 
 
La Declaració de principis del nostre partit, aprovada per unanimitat en el 
Congrés constituent celebrat els dies 13 de maig i 17 de juny d’enguany, recull 
de forma clara i inequívoca el nostre compromís amb els principis i valors que 
conformen el socialisme democràtic. 
 
El Congrés constituent també va aprovar per unanimitat les línies generals de 
la ponència titulada “L’Estat Social versus l’Estat del Benestar”, presentada pel 
nostre company Manel CASAL, en la que es plantegen les mesures i iniciatives 
necessàries per a desenvolupar al nostre país una política que posi fi a les 
greus mancances i dèficits en matèria de drets socials. 
 
Per al Partit Socialdemòcrata l’encaix amb Europa no ha d’ésser únicament 
polític i econòmic, sinó també social. Per això defensem que l’Estat ha de 
constituir-se en garant dels drets dels ciutadans i que la incorporació al nostre 
ordenament jurídic i a la vida quotidiana dels estàndards europeus en matèria 
de drets laborals i de benestar social ha de constituir la nostra prioritat. 
 
La lluita ferma i decidida per aconseguir l’assoliment de la justícia social, la 
igualtat i el benestar per al conjunt dels homes i dones que integren la nostra 
societat ha d’ésser l’eix central del nostre compromís polític i el tret 
diferenciador del nostre partit respecte a les altres formacions polítiques que 
concorreran a les properes eleccions. 
 
El naixement del Partit Socialdemòcrata, com va dir el nostre company Jaume 
BARTUMEU en el parlament de clausura del Congrés extraordinari, ha 
representat una esperança per a molta gent que espera de nosaltres una nova 
manera de fer política, que espera sobretot que les nostres propostes no 
repeteixin les ambigüitats i banalitats que, en major o menor mesura, cada cop 
que hi ha eleccions han pogut escoltar dels candidats o llegir en els programes 
electorals. 
 
 
 
 
 
Per aquests motius, 
 
El CONGRÉS del PARTIT SOCIALDEMÒCRATA adopta el següent acord: 



 
S’encomana a tots els òrgans de direcció del partit i especialment als 
companys i companyes que seran candidats en les properes eleccions i a la 
comissió que haurà de redactar el nostre programa electoral, que, fugint de 
qüestions d’oportunitat, les propostes en matèria de polítiques socials del 
programa electoral contemplin, de forma clara i sense cap mena d’ambigüitat, 
el compromís del PARTIT SOCIALDEMÒCRATA amb els principis i valors que 
es recullen en la Declaració de Principis del Partit. 
 
Sense perjudici que es puguin contemplar altres aspectes i propostes, el 
programa electoral del Partit haurà d’incloure i desenvolupar-ne les següents: 
 

• Modificació de la Llei de nacionalitat: Dret a adquirir la nacionalitat per 
naturalització als 15 anys de residència, perquè la població andorrana de fet 
tendeixi a equiparar-se amb la població andorrana de dret. 

• D’acord amb els criteris del Consell d’Europa cal preveure la possibilitat 
d’introduir el dret de sufragi actiu als residents en les eleccions comunals. 

• L’Estat ha de garantir uns Serveis públics de qualitat per al conjunt dels 
ciutadans i ha de propiciar la universalització i gratuïtat dels serveis 
essencials: educació, sanitat. 

• Atenent les especificitats sociolaborals de la població andorrana, l’Estat 
vetllarà per la suficiència i per la qualitat de les places de guarderia en unes 
condicions econòmiques assumibles per totes les famílies del país. 

• L’Estat haurà de dotar-se dels serveis necessaris per a garantir l’atenció i 
l’assistència a la gent gran, potenciant en el possible la permanència en el 
seu entorn familiar i social. Alternativament cal garantir places suficients a 
les residències per a la gent gran així com als centres geriàtrics. 

• Creació i immediata posada en funcionament de la Borsa de Treball, 
vinculada a la concessió de noves autoritzacions d’immigració, entesa no 
únicament com un instrument d’intermediació entre oferta i demanda de 
treball, sinó com una eina de gestió social que haurà d’esdevenir 
fonamental per definir les polítiques en matèria d’immigració, gestió del 
subsidi d’atur i formació permanent dels treballadors. 

• Instauració d’un subsidi d’atur, que és una de les mesures de protecció 
bàsiques d’un Estat del benestar, vinculat a la recerca activa i efectiva de 
treball per part de l’aturat, a la formació permanent i/o a la realització de 
treballs en favor de la comunitat. 

• Regulació legal de l’exercici del dret de sindicació i del dret de vaga, 
establint els mecanismes que garanteixin i protegeixin el lliure exercici 
d’aquest dret. Cal impulsar la representació dels treballadors a les 
empreses i la negociació col·lectiva entre associacions patronals i sindicals 
com un instrument eficaç de regulació de les relacions laborals. 

 

• Modificació de la legislació laboral per tal que sigui plenament compatible 
amb el que estableix la Carta Social Europea. Cal especialment modificar 
l’actual sistema d’acomiadament i preveure, com arreu, un sistema basat en 



l’acomiadament justificat o disciplinari i en l’acomiadament per causes 
objectives amb indemnització. 

• Considerant que el dret a la vida i a la integritat física és un dret fonamental 
de tota persona, s’ha de desenvolupar urgentment la legislació general i les 
reglamentacions específiques en matèria de seguretat i salut en el treball, 
que assegurin uns nivells de seguretat en el treball equiparables als dels 
països més avançats.  

• L’Estat del benestar ha de propiciar una extensió de la protecció social tant 
en el temps com en les contingències cobertes. L’actual situació dels 
treballadors que es queden a l’atur és totalment intolerable i pròpia de 
països subdesenvolupats, ja que, a més de quedar-se sense feina i sense 
salari, els treballadors aturats i les seves famílies resten sense dret a cap 
mena de cobertura o prestació social.  

• El finançament de les polítiques de protecció social ha d’ésser 
responsabilitat de l’Estat i no dels assegurats via cotitzacions a la CASS. 
Cal redefinir el finançament de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social 
diferenciant clarament entre prestacions contributives i no contributives, de 
manera que les prestacions no contributives es financiïn via transferències 
del Pressupost general. 

• Tenint en compte que el dret a la salut és un dret de tots els ciutadans, el 
finançament de la sanitat ha de fer-se també via transferències del 
Pressupost general. Progressivament hem d’encaminar-nos cap a un model 
en què les cotitzacions socials es destinin exclusivament a garantir les 
pensions de jubilació i el subsidi d’atur. 

• L’Estat garanteix el sistema públic de pensions de jubilació que gestiona la 
CASS. El sistema de pensions ha de fonamentar-se, com parcialment s’ha 
fet fins ara, en un sistema mixt de capitalització i repartiment, fent efectiu el 
principi de solidaritat intergeneracional. L’Estat ha de garantir una pensió 
mínima de jubilació que, per a tots els treballadors que han cotitzat un 
nombre determinat d’anys, ha de ser, com a mínim, equiparable al salari 
mínim. 

 


