Benvolguts conciutadans,

És per a nosaltres un orgull, tenir l’honor de presentar i representar un Programa Electoral, en el qual un grup de persones preocupades per la situació actual i el futur del país, hem
plasmat per escrit una proposta de recuperació de l’equilibri
social, havent buscat el màxim consens possible per poder
oferir i garantir el veritable benestar, futur i el progrés de la
nostra estimada Andorra.
És un programa, que il·lustra com volem afrontar aquests
quatre anys. El nostre projecte és compromès, transparent,
constructiu i coherent. La nostra acció política diària es desenvoluparà amb fidelitat als nostres principis però tenint en
compte en tot moment les opinions de tots els actors socials.
Defensem els interessos generals de qualsevol sector econòmic, empresa o persona. Només oferirem propostes polítiques que es puguin complir i de proximitat. Representarem
al poble de forma independent i progressista.
Les nostres propostes prioritàries de Govern seran millorar el
nivell de vida i el benestar social de totes les persones, preservar la nostra seguretat pública, motivar la ciutadania estable,
disminuir la base especulativa de la nostra economia, fomentar una construcció harmoniosa amb el medi ambient, incentivar l’ús d’energies renovables, lluitar contra la pobresa i l’exclusió social, donar incentius als empresaris perquè paguin
salaris més alts, millorar la gestió financera de la CASS per
a garantir pensions equivalents al darrer salari, incentivar la
millora de la qualificació de tots els treballadors, incrementar
la participació del treball i del capital productiu en la riquesa
nacional, implicar a les fortunes del país en projectes beneficiosos per a la comunitat, desplegar els articles socials de la
Constitució Andorrana, crear un marc favorable a la iniciativa
privada i posar sostre a la pressió fiscal.

Volem promoure que totes les persones se sentin motivades,
útils, actives i que ningú quedi exclòs del sistema econòmic.
Valorarem qualsevol iniciativa ciutadana per a resoldre problemes concrets.
Buscant el nostre definitiu encaix a Europa, negociarem amb
els països del nostre entorn però no cedirem a imposicions
que subordinin la nostra voluntat com a poble. Desitgem que
es recuperi el respecte a l’andorranitat.

Alfons Clavera Arizti
Cap de llista UPA - EG2019
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POLÍTIQUES REALS i
EFECTIVES D’ACCÉS A
L’HABITATGE
Ens comprometem a adoptar mesures legals per fer real i
efectiu el dret constitucional de tothom a gaudir d’un habitatge digne de conformitat amb el que disposa l’article 33 de
la constitució andorrana: “Els poders públics han de promoure les condicions necessàries per fer efectiu el dret de tothom
a gaudir d’un habitatge digne”.
S’han de garantir accions polítiques reals i efectives amb l’objectiu de promoure les condicions necessàries per fer efectiu
el dret de tothom a gaudir d’un habitatge digne i a un preu
assequible.
La primera mesura que adoptarem serà modificar la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme per incloure en
aquest text legal un Registre de la Propietat immobiliària que
permeti fer una estadística dels habitatges buits.
En el Registre de la propietat s’inscriuran tots els actes i contractes relatius al domini i dels béns immobles, així com tots
els drets reals amb la finalitat principal de donar seguretat
jurídica i permetre identificar als propietaris d’aquests. L’accés a la informació registral estarà oberta a tota persona que
justifiqui un interès legítim prèvia sol·licitud formal.
Crearem un gabinet d’habitatge dedicat a buscar totes aquelles opcions que garanteixin l’accés a un habitatge digne i assequible per tothom. Considerant també els locals comercials i de negoci.
La primera mesura que es prendrà és facilitar a tots aquells
no residents, -titulars d’immobles que no tenen regularitza-

da la situació fiscal dels mateixos al seu país de residencia-,
tota la informació que sigui necessària per tal que regularitzin
la seva situació fiscal i estiguin en disposició de poder vendre
o llogar aquests immobles, donant entrada a un important
volum dels mateixos (segons estimacions entre 1.000 i 1.500
immobles) que avui estan buits i sense possibilitat de ser llogats o venuts.
També crearem un fons d’inversió mixt privat i públic de pisos, apartaments i parcel·les de terreny per afavorir l’oferta de
pisos de lloguer dignes i assequibles. Aquest fons d’habitatges tindria com objectiu que s’incrementés l’oferta d’habitatges existents en el mercat i baixaria notablement el preu de
la renda que en l’actualitat és totalment desorbitat.
Volem aplicar polítiques d’incentiu fiscal als propietaris dels
habitatges actualment tancats, amb l’objectiu de fer què
aquestes aflorin al mercat.
S’ha d’excloure la prohibició contra la tinença d’animals domèstics, donat què, han de tenir dret a conviure amb els llogaters que així ho desitgin.
Protegirem de manera efectiva els drets dels propietaris per
reclamar la indemnització pels desperfectes causats per l’arrendatari, i accelerarem els terminis de desnonament dels arrendataris morosos que tinguin mitjans econòmics suficients
per fer front al compromís de lloguer.

T

TREBALL
Promourem l’augment del salari mínim mensual interprofessional fins a adaptar-lo a la realitat i al cost mínim del nivell de
vida al país d’una persona adulta independent. Actualment el
salari minin mensual de 1.050,40 € i és completament insuficient. És per això que fixarem un salari mínim mensual de

1.400,00 €.
Incentivarem la millora de la qualificació de tots els treballadors del sector públic i privat mitjançant plans de formació
continuada amb l’objectiu d’aconseguir una alça generalitzada dels salaris més baixos i de reduir la dependència de la mà
d’obra qualificada estrangera.
Donarem suport a noves professions perquè les persones que
desitgen millors oportunitats laborals no hagin de marxar del
país.
Decretarem el Primer de Maig com a jornada festiva d’obligat
tancament comercial.
Modificarem les lleis socials i laborals adaptant-les a la realitat del país i buscant un màxim consens i diàleg amb tots els
actors socials.
Millorarem l’eventualitat laboral a la Funció Pública per donar
oportunitats als estudiants.
Afavorirem la figura dels aprenents d’arts i oficis.

S

Derogarem la Llei de la Funció pública que és inconstitucional, injusta i abusiva.

SEGURETAT SOCIAL
(CASS)
Tots els “cotitzants” han de rebre anualment un informe estimatiu sobre el valor real de la seva pensió i la previsió del que
cobraran.

Tornar al sistema anterior permetrà que els assegurats puguin invertir per millorar els punts garantits per la seva pensió
futura. “Sistema Suís”.
Millorar la rendibilitat dels fons de la CASS diversificant la inversió per poder garantir pensions dignes. Aquesta millora de
la gestió dels fons de la Seguretat Social és ineludible si es vol
evitar que el sistema esdevingui deficitari en un futur pròxim. Ningú no s’ha de veure obligat a marxar del país a causa
d’una pensió insuficient.

P

PENSIONS DE
JUBIL ACIÓ, VELLESA ,
ORFANESA , VIDUÏTAT
i DISCAPACITAT
Garantirem pensions dignes als jubilats i a la resta de pensions (orfenesa, viduïtat, discapacitat) perquè tinguin un poder
adquisitiu que estigui en consonància amb el cost de la vida
del país.
Els jubilats hauran de tenir dret al tercer pagador per a tots
els serveis.
També tindran el dret a participar en l’elaboració de la cartera
de serveis sociosanitaris.
Hauran de disposar del servei gratuït de podologia.
La pensió mínima de la CASS serà de 1.200,00 €, amb ampliació del mateix mitjançant els ajuts socials escaients.

El nombre creixent de persones grans que es veuen obligades a marxar del país per manca de recursos ens parla d’un
sistema econòmic despietat que exclou a les persones que
han contribuït a desenvolupar Andorra amb el seu treball i
esforç, en alguns casos al llarg de diverses dècades.
En conseqüència, les persones grans que hagin residit al país
i que es trobin en una situació de necessitat hauran de tenir
dret per llei a una plaça en una residència o a les ajudes socials pertinents.

A

AJUDES A LES FAMÍLIES
La sostenibilitat de les pensions depèn del l’augment de
nombre de treballadors. El creixent descens de la natalitat ha
contribuït a crear un desequilibri en el sistema de pensions.
Impulsarem polítiques de foment de la natalitat recolzant la
paternitat i maternitat. Les famílies nombroses suporten una
càrrega econòmica important.
Per aquest motiu l’administració ha d’ajudar econòmicament
a les famílies nombroses que tinguin més de tres fills.

E

També ajudarem econòmicament a les famílies monoparentals i a les que tinguin un fill amb deficiència.

EDUCACIÓ
L’estructura educativa d’Andorra és peculiar pel fet que hi coexisteixen diferents sistemes educatius que fins fa pocs anys
han complert la funció d’ensenyament nacional i ha anat ad-

quirint durant els darrers decennis una complexitat notable.
Per tal de contribuir a una visió més positiva i innovadora de
l’educació, proposem:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Prendre les mesures adequades per a què cap nadó o
infant no es quedi sense el dret a disposar d’una escola
bressol. Es modificaran espais per adaptar-los com a llar
d’infants si és necessari.
Crear iniciatives perquè els valors de la nostra educació
andorrana marquin una clara diferència amb els altres sistemes educatius, amb valors de cultura andorrana, potenciant valors de convivència.
Reforçar continguts relacionats amb la intel·ligència emocional i la tolerància, així com les qüestions de gènere i la
defensa dels drets humans, amb pràctiques vivencials.
Buscar estratègies perquè tots els alumnes acabin l’educació secundària.
Fomentar les practiques professionals, per tal de què el
nostre jovent pugui anar introduint-se i anant coneixent
el món laboral en tots els sistemes educatius.
Potenciar la formació professional i l’escola d’arts i oficis,
sobretot en professions de fabricació andorrana, com ara
escoles de forn, pastisseria, joieria, lampisteria, electricitat,
calefacció i d’altres.
Crear un ventall més ampli d’estudis universitaris perquè
no tinguin que desplaçar-se a l’estranger.
Ajudar als joves que opten per cursar estudis universitaris a qualsevol dels nostres països veïns sense limitacions
geogràfiques, amb polítiques de manutenció, habitatge
i transport en igualtat de condicions, segons els resultats
obtinguts.
Tots els estudiants que cursin estudis a Espanya i França
han de tenir ajuts pel transport en igualtat de condicions.
Fer exàmens per obtenir beques per ampliar els llocs més
enllà dels països veïns.

I finalment, ampliar cursos de grau, postgraus, màsters i idiomes virtuals a la Universitat d’Andorra amb professorat andorrà i resident, la qual cosa afavorirà a la nostra ensenyança
i a la creació de llocs de treball.

A

A JUDA A L A
DEPENDÈNCIA
•

•

La persona que dedica la seva vida a cuidar, educar i formar les persones, en particular els educadors de guarderia
infantil, mestres d’escola, col·laboradors educatius, monitors de menjadors escolars, personal d’infermeria, cuidadors de persones discapacitades i de persones grans,
han de tenir un reconeixement especial. Per tant, s’ha de
proporcionar a aquests col·lectius una millora de les seves
condicions de treball, ja sigui en termes de retribució, formació continuada, protecció jurídica o de valoració social.
Donar una prestació econòmica a les persones que es fan
càrrec d’un familiar discapacitat o impedit a casa seva,
sota estrictes inspeccions i controls.

S

SANITAT
Estem convençuts que l’assistència sanitària és un dels pilars
més importants de l’estat de benestar i té un valor cabdal
com element de cohesió social i garantia d’igualtat d’oportunitats que converteix la política sanitària en un eix bàsic del
nostre programa electoral. El nostre compromís és:

•
•

Suprimir el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària traspassant
les seves competències al Ministeri de Salut per evitar la
duplicitat d’òrgans gestors.
Gestionar eficientment la despesa sanitària sense perdre
els avantatges actuals del nostre sistema sanitari.

•
•

•

•

•

Eliminar la figura del metge referent per garantir la lliure
elecció de metges.
Crearem el centre sociosanitari amb atencions especialitzades per tractar persones amb diferents problemes
com deteriorament cognitiu i malalties cròniques (a tall
d’exemple Alzheimer, Parkinson, persones amb danys cerebrals). Els objectius d’aquest centre serien els següents:
1.- L’estimulació del malalt mitjançant teràpies especialitzades que potenciaran les seves capacitats físiques, cognitives i funcionals amb el propòsit de mantenir l’autonomia
de la persona i poder endarrerir o millorar (segons la fase
de demència i el grau de dependència) les conseqüències d’aquestes malalties; 2.- Atendre a la família que podrà
tenir la cuida del seu malalt sense abandonar les activitats
diàries, i evitar així la sobrecàrrega familiar que es genera
a causa de la dependència lligada a la malaltia; 3.- Fomentar la prevenció de la salut, els hàbits d’estil saludable i les
relacions socials evitant l’aïllament, sempre sota la supervisió d’especialistes; 4.- Poder realitzar un cens de persones amb diferents problemes com deteriorament cognitiu i malalties cròniques, assolint una millor supervisió de
les malalties, amb activitats terapèutiques i un diagnòstic
més precoç de les demències per poder començar a treballar amb el pacient el més aviat possible.
Desenvolupar un Pla Integral de Salut Mental que permeti definir mitjançant la intervenció d’experts, fomentar el
benestar mental, prevenir trastorns mentals, proporcionar atenció, millorar la recuperació, promoure el respecte
als drets humans, reduir la mortalitat, morbiditat i discapacitat de les persones amb trastorn mental tot actuant
per eliminar la discriminació social i recolzant als pacients
afectats de patologies mentals com al seu entorn familiar.
En salut mental potenciarem un enfocament integral, inter-ministerial i multisectorial. Impulsarem la coordinació
entre els diferents nivells assistencials i els diferents dispositius sanitaris i socials, potenciant l’atenció comunitària i
no la institucionalització.
Ens comprometem a treballar els principals apartats de la
salut mental: la detecció precoç, la prevenció de trastorns
mentals i la promoció de la salut mental, l’atenció assis-

L

tencial dels trastorns mentals, les addiccions i l’atenció a
la rehabilitació, reinserció i conicitat.

LLEI DE
RESPONSABILITAT
POLÍTICA
Promourem una llei de responsabilitat política per garantir
els principis de bon govern els quals han de ser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta. Aquests codis es complementen amb el principi de publicitat dels bens
i interessos dels alts càrrecs i l’obligació d’observar el règim
d’incompatibilitats. Serà obligatori donar publicitat als criteris
d’acord amb els quals es designen els alts càrrecs de l’administració atenent a la seva competència, qualificació i experiència professional. Implementarem un procediment d’avaluació externa independent que garanteixi el compliment
d’aquesta llei.

E

ECON OMIA
Les principals activitats econòmiques del nostre país són el
sector comercial, empresarial, turístic, bancari i agrícola. Nosaltres apostem per la diversificació de la economia andorrana.
Amb aquesta finalitat crearem dos zones franques, una a
Sant Julià de Lòria prop de la frontera del riu Runer, i una altra al Pas de la Casa.

Una zona franca és un àrea geogràfica específica d’un país
que es destina a la industrialització amb la finalitat de l’exportació. Es tracta d’un espai territorial on la legislació duanera no s’aplica, no es paguen aranzels, on les mercaderies
d’origen estranger poden entrar a Andorra i romandre o ser
transformades sense estar subjectes al règim tributari normal. La permanència dels productes en la zona franca pot ser
indefinida.
Les activitats realitzades a les zones franques no tindran càrrecs socials.
En aquestes zones franques de manera general es faran activitats d’emmagatzematge, comercials, de serveis i industrials
en aquest darrer cas per l’exportació.
En les zones franques s’instal·laran empreses tecnològiques
i de I+D que siguin respectuoses amb el medi ambient, així
com empreses de comerç internacional, permetent així generar activitat econòmica dins de l’àrea duanera. Les empreses només pagarien impostos al destí i en la sortida de la
mercaderia.
En cap cas les activitats econòmiques desenvolupades per
les empreses que s’instal·lin en les zones franques no farien
competència a la resta d’empreses del país, ja que aquestes
àrees es situaran fora de les zones turístiques i en terrenys
adaptats.
Les zones franques serien molt competitives a nivell internacional. La instal·lació d’empreses crearia llocs de treball, i
permetrien augmentar la recaptació de l’impost de societats,
incrementant el PIB d’Andorra.
Cal destacar que la legislació de la UE, en particular el seu
nou Codi Duaner, permetria la creació de zones franques en
territori andorrà. Aquesta proposta s’hauria d’introduir com
una contrapartida en la negociació del Tractat bilateral amb
la Unió Europea.

Crearem una moneda local per fomentar el comerç d’Andorra en paral·lel amb l’euro com existeix en molts països europeus: centenars de regions tenen o desenvoluparan aquestes
monedes. 1 € = 1 unitat. L’acord monetari no impedeix la creació d’aquesta moneda.
La virtut més característica d’aquesta moneda local és que
només seria vàlida en territori d’Andorra, en conseqüència
les vendes es produiran localment, impulsant l’activitat econòmica del nostre país. S’evita que el nou diner creat acabi
abandonant el nostre territori, com passa amb el diner oficial.
La renda i la riquesa derivada de l’ús d’aquesta moneda local
es queda a casa nostra. La pròpia naturalesa de la moneda
local fa inviable que puguin ser emprades per les finances
especulatives compte tingut que aquests tipus d’activitats es
produeixen a nivell global. Es prioritza l’economia real front
l’economia financera.

S

SOLUCIONS
CIUTADANES
•
•
•

Crearem una línia de crèdit oficial per concedir préstecs i
crèdits a persones sense garanties bancàries amb l’objectiu que ningú no quedi exclòs del circuit financer, estudiant cada cas en particular.
No cobrarem recàrrecs abusius d’impagament de rebuts
de telèfon, llum, taxes, ni interessos judicials abusius, per
no empitjorar la situació de les persones amb problemes
econòmics.
Facilitarem informació a les persones amb problemes de
desestructuració familiar com a pas de suport preventiu
als Serveis Socials, donant eines per evitar situacions desagradables, impulsar xerrades gratuïtes per al bon clima
familiar i donar, quan escaigui, un servei personalitzat.

•
•
•

Millorarem el suport integral a les víctimes de maltractaments físics, sexuals i psicològics sense donar lloc a culpabilitzacions secundàries.
Crearem campanyes de sensibilització contra qualsevol tipus de violència emocional.
Crearem a través dels organismes corresponents una Batllia específica per a delictes de violència domèstica i delictes sexuals.

C

CULTURA
Desenvoluparem un sistema d’ajudes amb la finalitat de
completar la formació dels que es dediquen a la creació.
Aquestes ajudes es destinaran prioritàriament a fomentar les
estàncies dels creadors del nostre país en centres de primer
nivell internacional.
Desenvoluparem un programa d’intercanvi entre creadors
andorrans i d’altres països del nostre entorn.
Prioritzarem la subvenció de les activitats culturals relacionades amb el folklore autòcton.
Donarem suport a les temporades regulars impulsades per
associacions del país, començant per la temporada d’Opera
d’Andorra.
Crearem un observatori astronòmic amb un caràcter investigador i pedagògic, amb accés a escoles i estudiants en general.

P

POLÍTIQUES DE
JOVENTUT
•
•
•
•
•

Ampliarem el ventall d’estudis universitaris de la Universitat d’Andorra, així com els estudis de formació professional perquè els nostres fills no hagin de marxar a estudiar
fora de les nostre fronteres.
Impulsarem polítiques de joventut amb l’objectiu d’afavorir la seva emancipació facilitant l’accés a pisos de lloguer
amb un preu molt reduït mitjançant subvencions.
Fomentarem la participació dels joves en la vida del país
com a ciutadans actius i crítics.
Estarem en contacte amb els joves, treballarem en xarxa
amb ells i els diferents grups de joves, entitats i Institucions implicades per identificar les seves pretensions, donant resposta a les seves legítimes reivindicacions.
Crearem un observatori astronòmic amb un caràcter investigador i pedagògic, amb accés a escoles i estudiants
en general.

I

INFANTESA i
ADOLESCÈNCI A
•
•
•

Impulsarem la coordinació entre els serveis socials, educatius i de salut per detectar els problemes de la infància
i adolescència, per actuar amb rapidesa donat solucions
immediates.
Establirem programes destinats a l’eradicació de la pobresa infantil amb especial incidència a les famílies que
es troben en una situació de vulnerabilitat i exclusió social.
Les noves formes de violència exercides contra la infància

mitjançant les xarxes socials i internet fan necessària una
estratègia global que protegeixi els drets dels infants a la
integritat física i moral. Amb aquesta finalitat impulsarem
campanyes de sensibilització que permetin conscienciar
a la societat de la dimensió del problema, adoptant mesures de seguretat concretes que fomentin l’ús responsable,
la formació i la prevenció d’abusos.

E
T

ESPORTS
•
•
•

Establirem subvencions esportives preferents a qui demostri una implicació real, segons els resultats obtinguts.
Crearem un pla de beques a llarg termini, tant en esports
individuals com en col·lectius.
Ampliarem i facilitarem la conciliació de l’estudi amb la
tecnificació de l’esport.

TURISME
•
•
•
•

Fomentarem un turisme de qualitat dotant el nostre país
d’una millora en les infraestructures turístiques.
Revisarem les polítiques de promoció turística que s’han
demostrat en la pràctica ser molts costoses i no tenir un
retorn econòmic tangible.
Impulsarem la creació d’un palau de congressos que disposarà d’un centre de convencions per organitzar fires temàtiques, etc.
Crearem una legislació específica per al turisme rural.

M

MEDI AMBIENT
Controlarem el disseny adequat de les depuradores d’aigües
residuals.
Controlarem i revisarem de manera exhaustiva el forn incinerador per protegir la salut dels ciutadans. Aquests controls
seran realitzats per empreses de control que hauran d’estar
contractades per l’Administració a proposta dels grups ecologistes.
Endurirem els controls per protegir la flora, la fauna i el medi
ambient.
Introduirem autobusos que funcionin amb electricitat, gas
natural o biodièsel.

Q

Fomentarem l’aprofitament de l’energia solar a les noves edificacions.

QUALITAT DE VIDA
i CREIXEMENT
SOSTENIBLE

(Fer d ’A n dorra un pa í s d e
p restigi i on val g u i l a p en a
v i ure)
Farem un estudi real de la nostra capacitat màxima de creixement i posarem sostre, per evitar una paràlisi general del país,

promocionarem la ciutadania fixa i estable.
Preservarem els espais d’una Andorra amb visió verge del
món natural.
Fomentarem una construcció harmoniosa amb el nostre
medi ambient.
Adaptarem les zones i parcs infantils amb la màxima seguretat i vigilància.
Crearem comissions de treball amb professionals del país
que elaborin recomanacions a les administracions públiques
i facin un seguiment de les seves polítiques.

A

ASSOCIACIONS ,
FEDERACIONS ,
COL·LEGIS
PROFESSIONALS ,
SINDICATS
Protegirem i fomentarem el dret a la llibertat d’associació i
de afiliació així com el dret a la negociació col·lectiva, lluitant
contra les represàlies.
Crearem una taula central de tots aquests col·lectius que
garanteixi suports i accions al desenvolupament dels moviments socials, ja siguin educatius, esportius o de qualsevol
altra tasca que promogui el foment d’iniciatives.
Defensarem el vot vinculant efectiu dels sindicats en la relació amb l’administració pública.

C

COMERÇ i EMPRESES

(L a in ici at i va pri va d a h a es t a t
e l prin ci pal m otor d e l ’eco n o m ia, pe r t ant h e m d e co n f i a r
a l se c tor pri vat l a prov i s i ó d ’a l gun s se r ve i s d’ut i l i ta t p ú b l i ca )
•
•
•
•

•

S’ha de continuar amb les ajudes a la petita i mitjana empresa de nova creació; s’ha de fomentar l’esforç dels emprenedors.
Protegir les empreses contra l’intrusisme.
Fomentar un Centre de Negoci d’implantació de noves
empreses, tant a nivell nacional (nova creació) com internacional, disposant de beneficis fiscals.
Incrementar les competències del Servei d’Ocupació per
tal que arribi a ser un veritable servei d’orientació professional, per augmentar la qualitat de vida del treballador i de
l’empresari, perquè les persones puguin aconseguir estabilitat dins el mercat de treball, i l’empresari una qualitat
destacada per oferir.
Promoure amb desgravacions fiscals sistemes de participació dels treballadors en els beneficis per millorar la seva
motivació i fomentar la seva implicació en els objectius de
les empreses.

I
M

INVESTIGACIONS
CIENTÍFIQUES
Fomentar la investigació científica en l’àmbit de les energies
renovables.
Donar suport a la investigació i a la implantació de tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
Creació d’un parc empresarial tecnològic de I+D.

MILLORA DELS
EQUIPAMENTS DELS
COSSOS ESPECIALS
DE L’ESTAT
(P OL ICIES , BOM BE R S , CO S D E
B ANDER S I AG E N TS PE N I T E N C I ARIS)
Dotarem dels millors i més actualitzats equipaments, actualitzant-los periòdicament.
Crear una comissió consultiva per a l’estudi del material relacionat amb els cossos especials i que aquesta sigui representativa d’aquests departaments.

Els professionals de risc que quedin en estat d’invalidesa parcial o permanent, ja sigui en acte de servei o no, seguiran tenint dret als complements salarials de risc.

I

Modernitzar els sistemes informàtics de la Policia i adaptar-los a la Protecció de Dades.

INFRAESTRUCTURES ,
COMUNICACIONS i
MOBILITAT
•
•
•
•
•
•

Construirem l’Heliport Nacional d’Andorra en una ubicació tècnicament idònia i el més allunyat possible dels nuclis urbans amb la finalitat d’evitar molèsties i perjudicis a
la ciutadania.
L’entrada al Principat d’Andorra per la frontera francesa
des de fa anys està en un estat deplorable, per això ens
comprometem a arranjar els accessos d’entrada a Andorra per el Pas de la Casa.
Detectarem les matricules estrangeres que tenen sancions pendents al país i immobilitzarem els vehicles fins
l’abonament de les mateixes.
Incrementarem els controls als vehicles estrangers que
reparteixen mercaderies a l’interior del país.
Instal·larem barreres de protecció viàries amb doble barrera lateral a les carreteres per protegir la integritat física
dels motoristes.
Incentivarem l’ús de transport de bus col·lectiu a baix cost,
per tal de descongestionar el trànsit diari.

T
R
P

TELECOMUNICACIONS
•
•
•

Disminuirem el cost del servei de connexió a Internet per
a ús domèstic per incentivar la utilització de les noves tecnologies a la llar.
No aplicarem talls de servei per impagament a altres línies telefòniques que la pròpia impagada, encara que el
titular sigui el mateix.
Reduirem les sancions per reincidència en retorns del rebut de consum i s’haurà de contactar amb tots els impagats.

RADIO i TELEVISIÓ
D’ANDORRA
Estudiarem la situació actual d’aquests mitjans de comunicació i els dotarem de la capacitat necessària perquè siguin la
referencia del país.

PROTECCIÓ DE
DADE S
El BOPA haurà d’especificar els deutes de totes les persones
amb l’Administració ja pagats i els assumptes judicials resolts.
Obligar que totes les consultes de dades de qualsevol estament, banc, financera, etc.., estiguin sotmeses a un estricte
control amb codi d’accés i rastre, per evitar-ne un mal ús i
garantir la Protecció de Dades de les persones.

F

FISCA LITAT
•
•

•
•
•

Millorarem la gestió dels diners públics perquè generin un
veritable increment del benestar social.
Motivarem la implicació de les fortunes en projectes beneficiosos per a la comunitat, mitjançant desgravacions a
un impost sobre el patrimoni. Aquesta darrera figura impositiva tindrà, més que un objectiu recaptatori, la funció
de fomentar la iniciativa privada i el mecenatge per part
dels grans patrimonis (establiment de fundacions, subvencions culturals i esportives, donacions a entitats benèfiques...).
Rebaixarem, a la meitat, el cànon oficial sobre la llum i el
telèfon.
Per els residents passius incrementarem els impostos.
Reduirem la imposició dels comerços, depenent del seu
emplaçament.
Reduirem a les PIMES la pressió impositiva.

S
•

SECTOR FINANCER
•
•
•

Els bancs andorrans han de ser competitius diversificant
la prestació de serveis.
Revisarem les condicions per facilitar l’entrada estrangera al sector bancari, ja que les poques entitats financeres
actuals condicionen l’economia de persones i empreses.
Els departaments de control normatiu (compliance) de
les entitats bancàries del país no haurien de posar obstacles innecessaris que dificultin la operativa bancària quan
es tracta de comptes d’andorrans o residents que tenen
perfectament identificats i que coneixen la seva operativa
bancària.

D

DINERS PÚBLICS
•
•
•
•
•
•

Revisarem i posarem sostre a la taula salarial.
Eliminarem la paga doble dels càrrecs electes i les dels
càrrecs nomenats per confiança.
Eliminarem les adjudicacions directes en feines públiques.
Presentarem un projecte de llei sobre transparència de les
finances públiques.
Escurçarem els actuals terminis de pagaments de les administracions públiques amb els seus proveïdors fins als
30 dies.
En les licitacions públiques, seleccionar el millor projecte i no necessàriament el més econòmic, ja que amb freqüència aquest és el que acaba sortint més car als contribuents.
Incrementar el pressupost de promoció turística exterior
del Principat d’Andorra, cercant la màxima rendibilitat.

J
•

JUSTÍCIA
El govern dels Demòcrates (DA) s’ha caracteritzat per haver fulminat i liquidat el principi constitucional de divisió de
poders. El Consell Superior de Justícia ha nomenat batlles
i magistrats sense haver fet al nostre parer una encertada
avaluació dels candidats, i sense haver tingut en compte la
preparació, formació, capacitats i trajectòria professional dels
mateixos.
És per això que prenem el compromís d’implementar mesures per garantir de manera real i efectiva el respecte institucional del principi constitucional de separació de poders.
Actualment els membres del Consell Superior de Justícia són
cinc, un el nomena el Síndic, un altre el Cap de Govern, un

cada Copríncep i un és nomenat pels Batlles i Magistrats.
Impulsarem la reforma de l’article 86.2 de la constitució andorrana per canviar el sistema d’elecció dels membres del
Consell Superior de Justícia. El Síndic -representant del poder
legislatiu- i el Cap de Govern, -representant del poder executiu- no haurien de nomenar mai cap membre de l’òrgan rector del poder judicial. Aquests haurien de ser elegits un per
sufragi popular i l’altre pels col·legis d’advocats i procuradors.
Suprimirem la figura del Saig. La pràctica ha demostrat que
té un cost econòmic molt elevat per l’executat compte tingut que el cost del servei es repercuteix a l’executat que l’acaba suportant sumat al deute, i tampoc serveix per agilitzar
les execucions que era la seva finalitat primordial quan es va
crear atès que els actes d’embargament podent ser objecte
d’oposició i recurs davant el Batlle raó per la qual el procediment d’execució no és àgil i es dilata en el temps.
Derogarem la llei de procediments civils que no és útil ni eficient, i és caracteritza per una deficient tècnica legislativa.
Crearem una oficina Anticorrupció que dependrà del Ministeri de Justícia i Interior destinada a investigar casos de corrupció política i tràfic d’influències en totes les administracions públiques.
Controlarem les eines d’opressió injustificades i atendrem les
queixes de comportaments judicials abusius.
Dotarem dels mitjans necessaris (educadors, psiquiatres, etc.)
per reconduir els menors que hagin comés un delicte.
Incrementarem els controls per venda de tabac i alcohol a
menors d’edat.

N

NACIONALITAT,
ELECTORAT i
IMMIGRACIÓ
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Els anys de residència necessaris per a la nacionalització
andorrana no han de significar un mercadeig electoral:
nosaltres proposem divuit (18) anys amb un pacte d’Estat
constitucional. Per obtenir la nacionalitat no s’hauria de
renunciar a altres nacionalitats.
El temps viscut a Andorra abans dels divuit (18) anys d’edat
comptarà el doble.
El primer passaport ja ha de ser definitiu, amb drets econòmics i electorals, a partir dels divuit (18) anys d’edat.
No es pot discriminar cap nat a Andorra, se l’ha de nacionalitzar amb un únic article d’accés a la nacionalitat per
naixement, amb independència de l’origen dels seus pares biològics o adoptius.
Si un resident s’ha vist en la necessitat de retornar al seu
país d’origen i torna a Andorra, els anys residits anteriorment han de ser acumulables als actuals i futurs de residència.
Obligatorietat d’aprovar el nivell A de català o un certificat
positiu d’assistència a classes d’aquest nivell per renovar el
primer permís de residència i treball.
S’ha de limitar l’accés i fer un seguiment de la sortida dels
treballadors temporers extracomunitaris, s’ha de donar
seguretat jurídica, i motivar els salaris justos, generant
avantatges als treballadors andorrans i residents.
Impulsarem programes d’adaptació social i cultural per a
nouvinguts; integrar-los al país i les nostres cultures.
En les licitacions públiques, seleccionar el millor projecte i no necessàriament el més econòmic, ja que amb freqüència aquest és el que acaba sortint més car als contribuents.

S
•

Incrementar el pressupost de promoció turística exterior
del Principat d’Andorra, cercant la màxima rendibilitat.

SISTEMA ELECTORAL
Modificarem la Llei electoral i establirem un sistema de LLISTES OBERTES que permetrà a l’elector poder elegir als candidats d’una llista establint l’ordre segons la seva preferència,
disposant l’elector d’una influència en l’elecció dels candidats
de la llista electoral, essent una millora substancial en la democràcia participativa.
Mitjançant aquest sistema els escons es distribueixen aplicant el mètode de distribució pel resultat més alt que està basat en la teoria de la puntuació dels imparells conegut també
com a “Mètode Sainte-Lagüe” que permet la distribució dels
escons de forma proporcional, eliminant el problema de les
restes i la possible segona volta electoral, i a la vegada elimina
el problema dels quocients que impedeix la normativa electoral vigent alinear-se amb la doctrina del Consell d’Europa
en qüestió de representació popular en les democràcies consolidades.

U

U NIÓ EUROPEA
L’encaix del nostre país amb la UE com país tercer ha de preservar la nostra identitat i garantir la nostra sobirania, la cohesió social i la seguretat ciutadana. S’han de protegir tots els
sectors econòmics del país, les empreses, el comerç i el sector
bancari, així com tots els sectors productius andorrans.
La UE ha imposat una negociació conjunta amb Andorra, Mò-

naco i San Marino, països que tenen realitats socials i econòmiques ben diferents. Nosaltres defensem una negociació bilateral entre Andorra i la UE que tingui en compte les nostres
particularitats.
S’ha de garantir en tot moment el control del nostre país en
qualsevol decisió que es prengui en el marc de la nostra relació amb la UE , de manera destacada s’ha d’assegurar en tot
moment la defensa de la nostra sobirania.
En aquest sentit el marc institucional és la part més important del tractat bilateral amb la UE. El Comitè d’Associació no
ha de ser consultiu com proposa la UE sinó que ha de ser decisori. Els dubtes que sorgeixin sobre la interpretació, aplicació i/o execució de tractat no s’hauran de resoldre pel Tribunal
de Justícia de la UE tal i com pretén, sinó que hauran de ser
resolts per un òrgan arbitral imparcial. El Tribunal de Justícia
de la UE només haurà d’intervenir per decidir en el cas que es
plantegin qüestions d’harminització legislativa.
En matèria de circulació de persones s’ha de garantir la seguretat ciutadana i la cohesió social, es per això que defensarem
davant la UE que l’entrada de persones s’haurà de fer seguint
el paràmetre dels m2 del nostre territori que és un paràmetre
invariable (seguint el model de Liechtenstein).
En la lliure circulació de professionals liberals, el nostre país
ha fet l’obertura i per tant s’ha de garantir la reciprocitat que
permeti als mencionats professionals liberals andorrans establir-se als països de la UE.
Impulsarem la creació d’una associació de petits Estats per
defensar punts d’interès comuns.
El nostre compromís és informar en tot moment de l’evolució
de les negociacions entre Andorra i la UE del tractat bilateral
que haurà de ser treballat amb la participació i consens de
tots els actors socials.

E

EL MÓN
Revisarem i limitarem la representativitat internacional en
forma d’ambaixada als llocs estrictament necessaris com poden ser Madrid, París, Consell d’Europa, l’ONU...
Promourem, especialment en l’àmbit de les administracions
públiques, la compra de productes de comerç just, per tal
d’afavorir la millora de les condicions de vida dels artesans i
agricultors dels països en desenvolupament.

El

veritable

progrés
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