
mesures / accionsmesures / accions objectiuobjectiu regidoria responsableregidoria responsable estat de l’accióestat de l’acció
Creació de l’agència de promoció 
econòmica i desenvolupament local

Enfortir el teixit empresarial, generar 
llocs de treball

Promoció econòmica PENDENT

Programa d’austeritat en la despesa 
municipal

Millora de les finances municipals Hisenda FET

Impuls programes de suport a joves 
emprenedors

Foment de la iniciativa empresarial per
a joves

Promoció econòmica / Joventut FET

Ampliació viver d’empreses Foment de la iniciativa empresarial Promoció econòmica NO NECESSARI

Aposta per planta de biomassa
Enfortir el teixit empresarial, generar 
llocs de treball + aposta per energies 
sostenibles

Promoció econòmica PENDENT  

Creació del consell assessor en 
matèria empresarial

Enfortir el teixit empresarial Promoció econòmica PENDENT

Desenvolupament de sòl per a la 
implantació de noves empreses

Foment de la iniciativa empresarial Promoció econòmica NO NECESSARI

Desplegament de la fibra òptica als 
polígons industrials

Millora de telecomunicació Innovació tecnològica EN PROCÉS

Construcció de la torre de 
telecomunicacions al Pla de les 
Forques

Millora de la cobertura de TDT, mòbils 
i banda ampla mòbil

Innovació tecnològica FET

Impuls per la creació de cicles 
formatius entorn a l’esport

Ampliació oferta educativa / promoció 
del territori

Esports PENDENT

Impuls per la creació del màster oficial 
d’INEFF d’esports a la natura

Ampliació oferta educativa / promoció 
del territori

Esports FET

Trasllat a l’Escola Agrària de l’Escola 
Eqüestre de Catalunya

Ampliació oferta educativa / promoció 
del territori

Esports FET

Pla Director del Parc del Segre Definir nou model d’explotació
Aposta per candidatura olímpica dels 
jocs Barcelona-Pirineus 2022

Promoció del territori Esports FET

Creació del Campus de l’Esport Promoció de l’esport Esports EN PROCÉS
Potenciació de la celebració de 
congressos

Promoció del territori Promoció econòmica FET

Conversió de la Seu en Slow city
Promoció de la qualitat de vida i la 
posada en valor de les singularitats 
autòctones

Promoció econòmica / Salut PENDENT

Creació del Geoportal turístic Promoció turística Turisme FET
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Condicionament d’una àrea de servei 
per a caravanes

Promoció turística Turisme FET

Establiment d’una oficina d’informació 
dels Parcs naturals de l’Alt Pirineu i del
Cadí-Moixeró

Promoció turística Turisme EN PROCÉS

Finalització del Pla de millora del 
Centre Històric

Promoció turística Turisme / Urbanisme FET

Ajudes al comerç local per 
implementació de nous negocis

Foment de la iniciativa empresarial Promoció econòmica FET

Creació d’un espai per a noves 
empreses al mercat setmanal

Foment de la iniciativa empresarial Promoció econòmica FET

Impuls reobertura Aeroport
Millora de les comunicacions i 
generació d’oportunitats

Promoció econòmica FET

Assoliment de l’accés gratuït a la 
sanitat catalana dels treballadors 
fronterers

Cohesió social Salut FET

Vetllar per la finalització de les obres 
de la N145

Millora de les comunicacions amb el 
Principat d’Andorra

Mobilitat FET

Implantació del programa de 
contraprestacions socials

Afavoriment de l’autonomia personal Serveis socials FET

Creació d’una nova estructura 
d’atenció (informació + tractament)

Agilitació del servei Serveis socials FET

Manteniment Ajuts anticrisi Manteniment cohesió social Serveis socials FET
Creació del Servei d’Intervenció 
Especialitzada per a dones víctimes de
violència de gènere

Manteniment cohesió social Serveis socials FET

Creació Servei Acolliment Familiar Manteniment cohesió social Serveis socials PENDENT
Creació Equip Atenció a la Infància i 
Adolescència

Manteniment cohesió social Serveis socials EN PROCÉS

Consolidació Centre Especial de 
Treball

Manteniment cohesió social Serveis socials FET

Apropament noves tecnologies i 
domòtica a persones amb necessitats 
especials

Manteniment cohesió social Serveis socials FET

Creació places residencials per 
persones amb malaltia mental

Manteniment cohesió social Serveis socials PENDENT
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Construcció nova residència geriàtrica Manteniment cohesió social Serveis socials/Gent gran PENDENT
Creació tarja descomptes per gent 
gran en activitats lúdiques municipals

Manteniment cohesió social Gent gran PENDENT

Impuls consells consultius de 
participació

Foment de la participació Participació ciutadana FET

Impuls projecte camins escolars Foment de la participació Ensenyament PENDENT
Promoció de la Comissió de Festes Foment de la participació Festes i tradicions FET
Promoció activitats intergeneracionals Foment de la participació Gent gran / Ensenyament / Joventut FET
Pla local de Joventut 2012-2016 Suport a joves Joventut FET
Creació d’un programa de foment del 
civisme

Manteniment cohesió social Participació ciutadana FET

Elaboració del Pla d’eficiència 
energètica

Estalvi energètic i econòmic Medi ambient EN PROCÉS

Elaboració pla director del Pla de les 
Forques

Millora usos instal·lació Urbanisme EN PROCÉS

Aplicació del Pla de mobilitat Millora mobilitat al cas urbà Mobilitat EN PROCÉS
Finalització Plaça Codina Millora de carrers i places Urbanisme EN PROCÉS
Impuls projectes nou vial i plaça de 
Poble Sec

Millora de carrers i places Urbanisme FET

Impuls construcció escola La Valira
Augment oferta educativa / millora 
instal·lacions educatives

Ensenyament FET

Arranjament escola Albert Vives i els 
seus accessos

Millora instal·lacions educatives Ensenyament FET

Urbanització SUD1 Augment espai per equipaments futurs Urbanisme EN PROCÉS
Nova ubicació Escola Adults Millora instal·lacions educatives Ensenyament FET
Desenvolupament plans autoprotecció 
municipal

Millora de la seguretat en instal·lacions
municipals

Seguretat EN PROCÉS

Aposta per agents de proximitat de la 
Policia Municipal

Augment de la seguretat Seguretat FET

Completar pla director de les Monges
Potenciació de l’espai com a motor 
cultural

Cultura PENDENT

Creació de la Seu Film Office Promoció de la ciutat Turisme EN PROCÉS
Acord amb Comú d’Andorra la Vella 
per intercanvis culturals

Major oferta cultural Cultura FET

Creació del casal virtual d’entitats Afavoriment d’espais de trobada i Participació ciutadana PENDENT
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comunicació entre entitats
Redacció del projecte del futur teatre-
auditori

Augment oferta cultural Cultura PENDENT

Arranjament del camí de l’Hortal de 
Castellciutat

Millora accessibilitat Castellciutat PENDENT

Impuls de construcció rotonda del 
Castell

Millora accessibilitat Castellciutat EN PROCÉS

Finalització obres escola Castellciutat Millora instal·lacions educatives Castellciutat / Ensenyament FET
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