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ACTA DE CONSELL DE COMÚ ORDINARI 
 

1 d’agost del 2019 
 
 
A la Casa Comuna, a les 16 hores del dia 1 d’agost del 2019, es reuneix el 
Consell de Comú sota la presidència de la cònsol major, l’Hble. Sra. Conxita 
MARSOL RIART. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi 
assisteixen els membres següents: 
 
L’Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS 
L’Hble. Sra. Mònica CODINA TORT  
L’Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS 
L’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG  
L’Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA 
L’Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN 
L’Hble. Sr. Carles ARENY DELPECH 
L’Hble. Sra. Lídia SAMARRA PUJOL  
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN CAPDEVILA  
L’Hble. Sr. Victor PINTOS MORELL. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA FILELLA. 
 
L’ordre del dia de la reunió és el següent: 
 

1. Estudi i aprovació, si escau, de l’acta del Cons ell de Comú del 27 de 
juny del 2019. 
 

2. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de Reglament regulador 
dels abonaments del servei del Bus Comunal de la pa rròquia 
d’Andorra la Vella.  
 

3. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’O rdinació reguladora 
de l’accés de vehicles a la zona de vianants de l’a vinguda Meritxell i 
àrea d’influència, en el tram comprès entre el carr er de la 
Unió/carrer del Valira i el carrer Bonaventura Arme ngol/avinguda 
del Consell d’Europa.  
 

4. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificació de 
l’organigrama funcional del Departament d’Esports i  de la 
descripció de la fitxa d’un nou lloc de treball. 
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5. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la 
classificació i ordenació dels llocs de treball del  Comú d’Andorra la 
Vella. 
 

6. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’O rdinació de 
modificació de l’Ordinació de la funció pública del  Comú d’Andorra 
la Vella, del 10 de desembre del 2002. 
 

7. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de conveni entre la 
societat LA GRAN CASCADA, SL i el Comú d’Andorra la  Vella 
relatiu a la cessió d’ús d’un espai per a passatge entre el carrer 
Doctor Mitjavila i el passeig del Riu d’Andorra la Vella. 
 

8. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de conveni entre el 
Comú d’Andorra la Vella, la societat Pyrénées, SA i  el Sr. Joan 
CODINA VALLS, relatiu a la cessió temporal a ús púb lic de l’espai 
situat a l’avinguda Meritxell núm. 13, d’Andorra la  Vella. 
 

9. Estudi i aprovació, si escau, de l’adjudicació, mitjançant 
contractació directa, de l’ampliació de contracte r eferent a les obres 
de construcció del parc de la Serradora a Santa Col oma a l’empresa 
PIDASA SERVEIS, SL. 
 

10. Informació relativa als comptes de la Reunió de  Cònsols de l’any 
2018. 
 

11. Informació relativa als comptes i a la memòria anual de l’any 2018 i 
al pressupost per a l’any 2019 de l’Associació Carn et Jove Andorra. 
 

12. Informació relativa als acords adoptats en les darreres Juntes de 
Govern. 
 

13. Precs i preguntes. 
 
La cònsol major dona la benvinguda a tots els assistents a aquesta sessió de 
Consell de Comú que ha estat degudament convocada, d’acord amb el que 
disposen els articles 19.b i 21 de l’Ordinació d’organització i de funcionament 
dels Comuns, del 17 de novembre del 2011. 
 
Alhora, i d’acord amb el que disposen els articles 23.2 i 23.3 de l’Ordinació 
d’organització i funcionament dels comuns, del 17 de novembre del 2011, 
informa que cap conseller ha entrat a tràmit cap pregunta per ser tractada en el 
punt de Precs i Preguntes. Així mateix, informa que cap conseller de Comú ha 
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proposat la inclusió de cap nou punt a l’ordre del dia d’avui. Per tant, es 
procedeix amb l’ordre del dia establert. 
 
 

Primer .- Estudi i aprovació, si escau, de l’acta del Cons ell de 
Comú del 27 de juny del 2019 

 
La cònsol major informa que, segons l’article 5 del Reglament de les actes del 
Comú d'Andorra la Vella, del 26 de març del 1996, l’acta de la sessió del 
Consell de Comú del 27 de juny del 2019 ha estat tramesa als consellers amb 
la deguda antelació. 
 
No havent-hi cap modificació ni demanda d’aclariment, queda aprovada l’acta 
per assentiment dels assistents. 
 
 

Segon.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 
Reglament regulador dels abonaments del servei del Bus Comunal de la 
parròquia d’Andorra la Vella. 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI, cònsol menor 
i conseller de Serveis Públics i Circulació. 
 
L’Hble. Sr. Miquel CANTURRI informa que, com a conseqüència de 
l'adjudicació del concurs nacional per al servei del bus comunal, aprovat pel 
Consell de Comú del 27 de juny passat, i atenent a què hi ha hagut alguns 
canvis en les tarifes, presenta a aprovació el Reglament regulador dels nous 
abonaments: 

- Abonament Bus Comunal Jove Resident: sense límit horari ni de viatges 
per a tots els residents a la parròquia, menors de 25 anys i matriculats 
en un centre educatiu homologat. 

- Abonament Bus Comunal Escolar Jove resident: abonament limitat de l'1 
de setembre al 30 de juny, sense límit horari ni de viatges per a tots els 
residents de menys de 25 anys matriculats en un centre educatiu 
homologat. 

- Abonament Bus Comunal Resident: tots els residents a la parròquia 
sense límit d’horaris ni de viatges. 

 
Aquests són els canvis que s'han efectuat en aquesta proposta de Reglament 
regulador dels abonaments del servei de bus comunal. 
 
La cònsol major afegeix que aquest Reglament regula els abonaments del bus 
comunal en la línia que ha marcat el Comú per intentar fer que, cada vegada 
més, els ciutadans utilitzin el bus comunal i utilitzin menys els vehicles 
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particulars. Tot això és en benefici del medi ambient i de la seguretat ciutadana. 
Per tant, el Comú continuarà en aquesta línia de treball per fer que el bus sigui 
cada vegada més accessible des del punt de vista econòmic, perquè els 
ciutadans agafin cada vegada més el bus comunal. D’aquesta manera, les 
persones podran gaudir més dels espais públics sense contaminació. Tot 
seguit, dona la paraula a l’Hble. Sra. Lídia SAMARRA. 
 
L’Hble. Sra. Lídia SAMARRA sol·licita informació sobre aquest Reglament, que 
s’estableix fins als 25 anys l’edat de l’abonament jove. Vol saber perquè s'ha 
triat aquesta edat quan el Consell d'Europa, en les seves polítiques de 
Joventut, defineix els joves dels 16 als 29 anys, com passa amb el Carnet Jove. 
Entén que els abonaments tenen un preu molt reduït però, per coherència amb 
totes les polítiques de Joventut, caldria ampliar aquesta franja d’edat fins als 29 
anys. També, en l'article 1, es fa referència a “un centre educatiu homologat” i 
en canvi, a l’article 2, hi diu “un centre educatiu homologat al Principat”. 
Demana saber perquè hi ha aquesta diferència. Finalment, quan el Reglament 
es refereix a “centre educatiu” voldria saber si també es refereix a la Universitat 
d’Andorra.  
 
La cònsol major respon que l’edat per entrar en l’abonament jove, fixat en 25 
anys, pot ser revisable. Precisament, el Comú vol donar el màxim de 
possibilitats a tothom. Aquesta edat va ser escollida perquè és l’edat on s’és 
estudiant o just s’ha acabat d'estudiar. Als 25 anys, ja es comença a treballar i 
ja no es pot ser beneficiari dels pares a la Caixa Andorrana de Seguretat Social 
(CASS). S’ha fet servir aquesta edat perquè s’està utilitzant en molts llocs. Però 
es pot revisar i, si hi ha demandes de persones que volen que s’equipari amb 
l’edat per poder obtenir el Carnet Jove, el Comú ho pot valorar. Però, el Comú 
va triar aquesta data perquè és, més o menys, l’edat en què es deixa d’estudiar 
i la CASS obliga a tenir unes altres condicions. Es fa referència a estudiants en 
general. Potser caldria precisar més. Pel que fa a la menció de “centre educatiu 
homologat”, informa que el Comú hi inclourà la Universitat d’Andorra. 
Finalment, la cònsol major remarca que aquest Reglament pot ser modificat i 
adaptat en funció de les necessitats que puguin sorgir. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 

REGLAMENT 
 
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns del 4 de 
novembre del 1993; 
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Vista l’adjudicació del concurs nacional relatiu al servei de transport públic de viatgers 
a la parròquia d’Andorra la Vella (bus comunal), aprovada per acord del Consell de 
Comú del dia 27 de juny del 2019, el servei derivat de la qual entrarà en funcionament 
el proper dia 1 de setembre del 2019. 
 
Atenent al fet que, com a resultes del referit concurs, les tarifes relatives a l’abonament 
anual Bus Comunal Jove resident han variat sensiblement, al temps que s’han creat 
nous abonaments pels quals cal regular els requisits per al seu atorgament. 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú de l’1 d’agost del 2019, 
ha aprovat el següent: 
 

Reglament regulador dels abonaments del servei del Bus Comunal de la 
parròquia d’Andorra la Vella 

 
Article 1 
1. Amb la denominació d’abonament anual Bus Comunal Jove resident (BCJ), 
s’estableix un abonament anual -de data a data- per a la utilització del Bus Comunal, 
sense límit d’horaris ni de viatges, per a tots els residents a la parròquia d’Andorra la 
Vella, menors de 25 anys, matriculats en un centre educatiu homologat del Principat 
d’Andorra. 
 
2. Amb la denominació d’abonament Bus Comunal Escolar Jove resident (BCE), 
s’estableix un abonament pel període escolar -des de l’1 de setembre fins al 30 de juny 
de l’any següent- per a la utilització del Bus Comunal, sense límit d’horaris ni de 
viatges, per a tots els residents a la parròquia d’Andorra la Vella, menors de 25 anys, 
matriculats en un centre educatiu homologat del Principat d’Andorra. 
 
3. Amb la denominació d’abonament anual Bus Comunal Resident (BCR), s’estableix 
un abonament anual -de data a data- per a la utilització del Bus Comunal, sense límit 
d’horaris ni de viatges, per a tots els residents a la parròquia d’Andorra la Vella. 
 
4. Els preus dels abonaments són els que figuren en l’edicte d’adjudicació del 27 de 
juny del 2019, publicat al BOPA núm. 59, del 3 de juliol del 2019, sense perjudici de la 
facultat del Comú d’establir, en un moment posterior, unes altres tarifes que entraran 
en vigor en el moment en què es publiquin. 
 
5. Els abonaments són vàlids per a les línies de Bus Comunal en servei. 
 
Article 2 
1. La sol·licitud de l’abonament, degudament complimentada segons el document que 
s’adjunta com a annex, s’adreça al Comú d’Andorra la Vella, el qual comprova el 
compliment dels requisits de residència i, si escau, de matriculació en un centre 
educatiu homologat del Principat d’Andorra.  
 
És preceptiu estar inscrit al cens de població de la parròquia d’Andorra la Vella per 
optar a algun dels abonaments. 
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2. Una vegada verificada la sol·licitud, el Comú d’Andorra la Vella lliura l’abonament a 
l’interessat. 
 
3. El Departament de Tributs, Tràmits i Deutors del Comú ha d’informar quinzenalment 
la Junta de Govern i el prestador del servei de les noves altes en els abonaments als 
efectes de la seva comptabilització. 
 
Article 3 
1. Els abonaments són personals i intransferibles i s’han de validar en accedir al bus o, 
si així es requereix, mostrar a la persona representant de la companyia concessionària 
o a l’autoritat comunal. 
 
2. L’abonament dona dret al seu titular a utilitzar el Bus Comunal d’acord amb els 
horaris i recorreguts establerts pel Comú.  
 
3. Els menors de 12 anys han d’anar obligatòriament acompanyats d’un responsable 
major d’edat, el qual per accedir al bus ha de disposar d’abonament propi o abonar el 
preu del trajecte d’acord amb la tarifa de preus establerta pel Comú. 
 
Article 4  
1. En cas de pèrdua de l’abonament, cal sol·licitar un duplicat omplint degudament la 
sol·licitud corresponent i lliurar-la al Comú d’Andorra la Vella. 
 
2. Els usuaris que tramitin un duplicat han d’adjuntar amb la sol·licitud de duplicat 
corresponent una denúncia de pèrdua o robatori efectuada davant el Servei de Policia. 
 
Article 5 
1. El recorregut, les parades i els horaris de les tres línies del Bus Comunal són els 
establerts pel Comú d’Andorra la Vella. El Comú els pot modificar en qualsevol 
moment, de manera excepcional o permanent, per qualsevol motiu justificat que estimi 
procedent. 
 
2. El conductor del Bus Comunal pot decidir no admetre més usuaris a l’interior del bus 
per raons de seguretat. 
 
Article 6 
1. Els usuaris dels abonaments s’obliguen a mantenir un comportament respectuós 
envers el conductor i altres usuaris del servei, i a respectar les normes de convivència i 
d’ús del transport públic per garantir el normal funcionament i la seguretat del servei 
del Bus Comunal. 
 
2. Queda prohibida qualsevol manipulació de l’abonament, inclosa l’alteració de les 
dades amb l’objectiu de falsificar el compliment dels requisits associats a la seva 
obtenció.  
 
3. Resta igualment prohibit l’ús de l’abonament de titularitat d’un tercer. 
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4. Qualsevol incompliment previst en aquest article comporta la retirada immediata de 
l’abonament, sense dret a recuperar el dipòsit, i la prohibició d’obtenir-ne un altre 
durant un període d’un any a comptar de la resolució ferma derivada de l’expedient 
sancionador incoat. 
 
En cas de reincidència, durant un període d’un any, la prohibició d’obtenir un altre 
abonament s’estableix per un termini de dos anys.  
 
Article 7 
Els pares o tutors són responsables del comportament i de qualsevol dany o 
desperfecte ocasionat al Bus Comunal i a tercers usuaris del servei per part dels 
menors de 18 anys. 
 
Article 8 
1. L’incompliment d’allò establert en aquest Reglament per part de l’usuari, a més del 
previst a l’article 7, pot donar lloc a la prohibició d’obtenir un nou abonament de forma 
indefinida en funció de la gravetat dels fets i els danys que s’hagin pogut ocasionar al 
servei. 
 
2. La Junta de Govern és l’òrgan competent per resoldre qualsevol incidència o 
expedient a què doni lloc l’incompliment d’aquest Reglament.  
 
 
Disposició addicional 
Per a tot allò no regulat en aquest Reglament en matèria de transport públic, així com 
en matèria de seguretat i normes de convivència, és d’aplicació la legislació vigent en 
les respectives matèries i les normes que la desenvolupen. 
 
 
Disposició derogatòria 
Queda derogat el Reglament regulador de l’ús del servei del Bus Comunal per als 
infants i joves residents a la parròquia d’Andorra la Vella, del 26 d’agost del 2013. 
 
 
Disposició final 
Aquest Reglament entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial 
del Principat d’Andorra. 
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
S’adjunta, com a annex 1, la sol·licitud d’abonament. 
 
 

Tercer.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Ord inació 
reguladora de l’accés de vehicles a la zona de vian ants de l’avinguda 
Meritxell i àrea d’influència, en el tram comprès e ntre el carrer de la 
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Unió/carrer del Valira i el carrer Bonaventura Arme ngol/avinguda del 
Consell d’Europa. 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI, cònsol menor 
i conseller de Serveis Públics i Circulació. 
 
L’Hble. Sr. Miquel CANTURRI informa que, a efectes de la remodelació i 
l'embelliment de l'avinguda Meritxell i amb la restricció del trànsit rodat en el 
tram comprès entre el carrer de Bonaventura Armengol i el carrer de la Unió; i 
posteriorment amb les actuacions d'embelliment i pacificació dels carrers de 
Babot Camp, de la Borda, Prat Primer, Sant Salvador, així com un tram de 
Bonaventura Riberaygua, escau fer una nova Ordinació reguladora d'accés 
rodat de vehicles autoritzats així, com dels punts i dels horaris de la càrrega i 
descàrrega, a fi de tenir una convivència més agradable. 
 
La cònsol major afegeix que la majoria vol aprovar aquesta Ordinació perquè 
ara ja es pot dir que està pràcticament acabada la zona de l'entorn on hi havia 
de ser l’edifici The Cloud. Per tant, ja és el moment de regular tota aquella 
zona. La part de l’avinguda Meritxell ja estava regulada però ara també cal 
ordenar aquells entorns i especialment la càrrega i descàrrega. Fa dies, el 
Comú va parlar amb l'associació de transportistes i es va arribar a l’acord entre 
ambdues parts per un horari (fins a les 11 hores del matí) perquè puguin entrar-
hi els vehicles de càrrega i descàrrega. No es tracta de l’avinguda Meritxell sinó 
d’aquests carrers dels entorns. Els transportistes hi podran accedir fins a les 11 
hores del matí. Durant la resta de la jornada, caldrà fer-ho pels carrers 
adjacents. Aquest Reglament regula la prohibició de circular, en les zones per a 
vianants, amb patinets o amb bicicletes, i vehicles evidentment. Finalment, 
informa que algun vehicle podrà ser autoritzat a circular-hi puntualment pel 
Comú. Tot seguit, dona la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN mostra el seu acord amb la idea general 
del Reglament. Però vol deixar constància de la problemàtica que representen 
els patinets. Sobretot els ginys que no porten motor com els patinets o les 
bicicletes dels infants. Aquest Reglament està bé, però demana saber quina 
política de control seguirà el Comú. Demana saber com pensa intervenir el 
Comú perquè les actuacions seran difícils i compromeses, en certs moments. 
Demana conèixer si el Comú ha fet algun estudi al respecte i saber què pensa 
portar a terme aquesta Corporació en referència a aquest assumpte. 
 
La cònsol major respon que, en aquesta zona, la circulació de patinets i aquest 
tipus de vehicles està prohibida. Es tracta d’una norma i per tant és d'obligat 
compliment. Els agents de circulació tenen les seves funcions delimitades per 
Llei, però dins de les seves possibilitats, se n’hauran de fer càrrec. També, 
Andorra la Vella disposa de patrulles del Servei de Policia que han de fer 
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complir aquesta norma comunal. Estan obligats a fer-ho. Aquests agents ja 
poden intervenir d'una altra manera. Per tant, els membres de la majoria 
entenen que, en aquests moments, la col·laboració del Servei de Policia serà 
fonamental i necessària sobretot en casos de persones reincidents que puguin 
posar en perill la resta d'usuaris de la via pública. Cal tenir present que hi ha 
càmeres de vigilància en tota la zona. Per tant, aquestes persones seran 
enregistrades i els serveis d’ordre podran mirar de localitzar-les. Per ara, el 
Comú funcionarà d'aquesta manera i, quan hi haurà casos molt flagrants, 
demanarà la col·laboració del Servei de Policia que, de fet, ja patrulla per totes 
les avingudes de la parròquia, tant en vehicle com a peu. Per això, en molts 
casos, es dependrà de la Policia, però els agents de Circulació també han de 
fer la seva labor d’informar, avisar i fins i tot, en cas que realment alguna 
persona estigui posant en risc altres persones, poden intentar confiscar algun 
patinet i esperar que vinguin els pares a buscar-lo. Alguna vegada ha succeït. 
El més important és començar a regular-ho i utilitzar les càmeres existents. Es 
mostra preocupada perquè molts usuaris d'aquests patinets no són conscients 
del dany que poden causar a tercers. El problema és que no tenen 
assegurança. Aleshores, si causen un dany, hauran de respondre amb els seus 
propis béns o amb els dels seus pares. No és evident. A part del dany físic o 
moral que pugui causar, també tindrà una obligació econòmica. I amb les 
càmeres, cada vegada és més fàcil identificar les persones. Per tant, els 
membres de la majoria esperen que aquesta mesura vagi servint cada cop 
més, i així trobar la manera de conviure totes les parts. Cal que els patinets 
vagin per on els hi toqui i que tot funcioni perquè les zones per a vianants han 
de ser per als vianants. Seguidament, passa la paraula a l’Hble. Sra. Lídia 
SAMARRA. 
 
L’Hble. Sra. Lídia SAMARRA demana saber si s’aplicarà la mateixa Ordinació 
de terrasses existent a l’avinguda Meritxell en aquests carrers adjacents a 
l'avinguda. 
 
La cònsol major respon que es redactarà un annex a l’Ordinació existent per a 
l'avinguda Meritxell, que és força genèrica, i s’hi afegirà un apartat concret per a 
aquesta zona. Però el criteri és molt similar al de l'avinguda Meritxell. En aquest 
cas, no totes les terrasses estan a 3 metres de l'establiment. N’hi ha algunes 
que han estat adossades a la paret precisament per donar obertura. Al carrer 
Bonaventura Riberaygua per exemple, si s’ubiquen les terrasses al mig, 
quedaria tallada la voravia. En aquest cas, el Comú ha parlat amb tots els 
propietaris afectats i aquestes terrasses aniran contra la façana de l'establiment 
i tindran tendals, enlloc de para-sols. Això es regularà mitjançant l’annex a 
l’Ordinació. El Comú ha mantingut reunions amb totes les persones que tenen 
terrasses en aquella zona i s'ha pactat el mobiliari amb ells. Alguns encara no 
el tenen posat perquè estan pendents que arribi. El Comú serà permissiu 
durant aquests dies, però està acordat. El Comú és conscient que ho tenen 
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encomanat i aleshores s'ha pactat d'aquesta manera. Després caldrà acabar de 
regular-ho a nivell de l’Ordinació. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 

ORDINACIÓ 
 
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns de 4 de 
novembre de 1993; 
 
Vista l’Ordinació del 21-7-2016 reguladora de l’accés de vehicles a la zona de vianants 
de l’avinguda Meritxell, en el tram comprès entre el carrer de la Unió/carrer del Valira i 
el carrer Bonaventura Armengol, que preveia la restricció del trànsit en l’horari de 
màxima afluència de vianants. 
 
Vist que, durant l’any 2018, l’avinguda Meritxell va ser objecte d’una profunda 
remodelació, que va tenir com a un dels objectius prioritaris, restringir la circulació de 
vehicles, amb caràcter permanent, en el tram comprès entre el carrer de la Unió/carrer 
del Valira i el carrer Bonaventura Armengol. 
 
Vist que, durant aquest any 2019, les actuacions d’embelliment i pacificació del trànsit, 
han continuat cap als carrers Babot Camp, de la Borda, Prat Primer, Sant Salvador i 
un tram del carrer Bonaventura Riberaygua adjacent a l’avinguda Meritxell, amb la 
clara vocació d’afavorir el trànsit de persones a peu en aquesta zona comercial de la 
capital d’Andorra. 
 
Vist l’article 23 i següents de l’Ordinació del 27-9-2018, reguladora de la convivència 
ciutadana, medi ambient i higiene de la parròquia d’Andorra la Vella, en els quals es 
preveu que el Comú d’Andorra la Vella pot establir zones amb prioritat per vianants en 
les quals es restringirà totalment o parcialment la circulació i estacionament de tot tipus 
de vehicles. 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió de Consell de Comú de l’1 d’agost del 2019, 
ha aprovat la següent : 

 
Ordinació de l’1-8-2019 reguladora de l’accés de ve hicles a la zona de vianants 
de l’avinguda Meritxell  i àrea d’influència, en el tram comprès entre el ca rrer de 
la Unió/carrer del Valira i el carrer Bonaventura A rmengol/avinguda del Consell 

d’Europa 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
1. Aquesta Ordinació té per objecte regular les condicions d’accés i estacionament de 
vehicles en el tram de l’avinguda Meritxell comprès entre el carrer de la Unió/carrer del 
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Valira i el carrer Bonaventura Armengol/avinguda del Consell d’Europa, així com en els 
carrers Babot Camp, de la Borda, Prat Primer, Sant Salvador i un tram del carrer 
Bonaventura Riberaygua adjacent a l’avinguda Meritxell, fins a l’encreuament amb el 
carrer Verge del Pilar. 
 
2. A efectes d’aquesta Ordinació, es consideren vehicles tots aquells aparells guiats, o 
no, per l’ésser humà, dotats, o no, de mitjans de propulsió mecànica, que permeten fer 
desplaçaments d’un lloc a un altre. S’hi inclouen, entre altres, tots els vehicles d’una, 
dues, tres i quatre rodes, així com les bicicletes, els patins, els monopatins i els 
vehicles anàlegs.  
 
Article 2. Règim d’ús de la via per part de vehicle s 
En el tram de carrers definit en l’article anterior queden prohibits, amb caràcter 
permanent, la circulació i l’estacionament de qualsevol tipus de vehicle. 
 
Article 3. Exempcions 
Queden exempts de les limitacions establertes en l’article anterior els vehicles 
següents: 

a. Els vehicles rodats unipersonals específicament adaptats per a persones amb 
mobilitat reduïda. 

b. Els del servei del cos de bombers, cos de policia i ambulàncies, en exercici de 
les seves funcions. 

c. Els vehicles dels serveis del Comú d’Andorra la Vella. 
 

Article 4. Vehicles autoritzats 
Poden accedir a la zona reservada per vianants, en condicions d’horari i permanència 
restringits, els vehicles següents: 
 

a. Els vehicles conduits pels ocupants (propietaris o arrendataris) de places 
d’aparcament radicades en edificis ubicats dins la zona de vianants, 
autoritzades amb anterioritat a la creació de la zona de vianants, i que no 
disposin de cap altra alternativa llevat del pas per la zona reservada per a 
vianants, prèvia autorització del Comú. Els referits vehicles no estan facultats 
per realitzar cap parada en l’espai públic per a vianants, i única i exclusivament 
poden transitar-hi per accedir als immobles on radiquen les places 
d’aparcament assenyalades. 

b. Els vehicles de serveis destinats a la realització d’obres majors o menors o de 
serveis a la zona de vianants, sempre que no sigui possible l’execució dels 
treballs a través dels carrers travessers, prèvia autorització del Comú. 

c. Els que traslladin persones malaltes amb domicili o atenció dins la zona de 
prioritat de vianants, podent estacionar un màxim de 15 minuts. El Servei de 
Circulació Comunal podrà comprovar els fets. 

d. Els que, prèvia sol·licitud degudament justificada, disposin d’una autorització 
comunal. 
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Article 5. Condicions de circulació 
Tots els conductors de vehicles autoritzats a circular dins la zona per a vianants estan 
obligats a respectar estrictament les condicions següents: 
 

a. Circular amb la màxima precaució i sense superar la velocitat màxima de 10 
(deu) kilòmetres hora, utilitzant sempre el trajecte més curt. 

b. Respectar sempre la prioritat del vianant.  
c. En el cas de vehicles expressament autoritzats, respectar les condicions 

establertes en l’autorització comunal. 
 
Article 6. Sistema de gestió, vigilància i control  
Per tal de garantir el compliment d’aquesta Ordinació i la seguretat dels vianants, es 
pot establir un servei de gestió i control mitjançant la instal·lació de càmeres de 
reconeixement i d’identificació de matrícules de vehicles autoritzats per accedir a la 
zona per a vianants, que redirigirà les dades i imatges captades a la central de control 
instal·lada al Servei de Circulació del Comú.  
 
Article 7. Obtenció de l’autorització d’accés  
1. Els conductors dels vehicles, que requereixin d’autorització prèvia per accedir al 
tram de circulació restringida, han de presentar la corresponent sol·licitud degudament 
complimentada prop del Comú, aportant la informació mínima següent: 

 
a. Justificar la necessitat d’accés a la zona de vianants. 
b. Especificar el caràcter permanent o puntual de la necessitat d’accés, i en 

aquest darrer supòsit, les dates concretes interessades. 
c. Proposar el trajecte, l’horari d’accés i, si escau, el temps de parada interessat. 
d. Concretar la matrícula dels vehicles, als efectes de ser identificats i, si escau, 

validats dins del sistema de gestió de vigilància i control d’accés.  
e. Acreditació de la titularitat de la plaça d’aparcament que requereix d’accés a la 

zona de circulació restringida, en el supòsit previst en l’article 4.a. 
f. Llicència d’obres majors o menors, o servei a prestar, en el supòsit previst en 

l’article 4.b.  
2. El Comú pot sol·licitar qualsevol informació complementària. 
 
3. La Junta de Govern és l’òrgan competent per autoritzar l’accés i l’estacionament a la 
zona de prioritat de vianants, que podrà resoldre autoritzant un accés, un horari i/o un 
temps de parada alternatius als sol·licitats.  
 
Article 8. Càrrega i descàrrega 
1. Queda prohibit l’accés de vehicles per a la càrrega i descàrrega de mercaderies a la 
zona reservada per a vianants de l’avinguda Meritxell, havent-se d’efectuar sempre la 
càrrega i descàrrega des dels aparcaments i/o des de les zones habilitades a l’efecte 
als carrers adjacents. 
 
2. La càrrega i descàrrega de mercaderies en els carrers de la Borda, Prat Primer, 
Sant Salvador i el tram del carrer Bonaventura Riberaygua adjacent a l’Avinguda 
Meritxell, fins a l’encreuament amb el carrer Verge del Pilar, queden limitades als dies 
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laborables, des de les 8.00 fins a les 11.00 hores, durant un temps màxim de 20 
minuts, i segons els circuits i indicacions que estableixi el Comú.  
 
Article 9. Infraccions i sancions 
1. Es considera infracció qualsevol contravenció continguda en la Llei del codi de 
circulació vigent i en aquesta Ordinació. 
 
2. Les infraccions són sancionades directament pels agents de circulació comunals i 
pels inspectors de la via pública, o bé mitjançant el pertinent procediment 
sancionador, a partir de les imatges registrades per les càmeres de gestió i control 
instal·lades. 
 
3. Les infraccions són sancionades de conformitat amb l’Ordinació del 27 de 
setembre del 2018 reguladora de la convivència ciutadana, medi ambient i higiene de 
la parròquia d’Andorra la Vella, i es tramiten d’acord amb el procediment previst a 
l’Ordinació del 22 de desembre del 2016, reguladora del procediment sancionador de 
la parròquia d'Andorra la Vella. 
 
Disposició derogatòria 
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordinació queden derogades totes aquelles 
normes i preceptes que siguin o resultin contraris, contradictoris o oposats a aquesta 
Ordinació, i de forma expressa, l’Ordinació del 21-7-2016, reguladora de l’accés de 
vehicles a la zona de vianants de l’avinguda Meritxell, en el tram comprès entre el 
carrer de la Unió/carrer del Valira i el carrer Bonaventura Armengol. 
 
Disposició final  
Aquesta Ordinació entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 

Quart.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 
modificació de l’organigrama funcional del Departam ent d’Esports i de la 
descripció de la fitxa d’un nou lloc de treball. 
 
La cònsol major informa que els punts Quart, Cinquè i Sisè fan referència a 
qüestions de recursos humans relacionats amb l'organigrama i amb el personal 
del Comú en general. Manifesta que, amb aquests punts, el Comú està acabant 
de fer l’adaptació tant dels llocs de treball com de la promoció o la consolidació 
dels llocs de treball del diferent personal del Comú, especialment des que es va 
suspendre el GADA fa 10 anys. Per tant, passa la paraula l’Hble. Sra. Mònica 
CODINA, consellera delega de Promoció Turística i Comercial i de Recursos 
Humans. 
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L’Hble. Sra. Mònica CODINA informa que tota aquesta reordenació va 
començar l'any 2016, modificant la majoria d'organigrames funcionals del 
Comú. El darrer organigrama aprovat del Departament d'Esports és del 
setembre de l'any 2017. Però en el transcurs dels anys 2018 i 2019, han sorgit 
necessitats organitzatives dins el mateix departament. Entre aquestes 
necessitats organitzatives, el Comú ha cregut convenient crear aquest lloc de 
treball que avui sotmet a consideració del Consell de Comú. Es tracta del cap 
de Servei de Manteniment d'Instal·lacions Esportives i Equipaments de Lleure. 
En un principi, orgànicament, l'any 2017, aquest lloc era cobert només per un 
cap d'equip i es considerava que havia de realitzar només el manteniment de 
l’edifici del Centre Esportiu dels Serradells. Evidentment, en el transcurs 
d'aquest temps, això no ha estat així, sinó que el manteniment de les 
instal·lacions esportives no només es limiten als Serradells sinó que inclou 
l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila, la Sala Polivalent i el camp de futbol del 
col·legi Sant Ermengol. Amb la reestructuració que es va fer a l’equip de 
manteniment, el cap d'equip també assumeix el manteniment de l'edifici 
administratiu, les escoles bressol, etc. Això va provocar que la majoria comunal 
considerés que aquest lloc s'havia de revisar i que no podia quedar només en 
un cap d'equip sinó que, amb la revisió global dels llocs de treball que s'ha fet 
ara, calia crear aquest lloc de cap de servei. Aquesta modificació d'organigrama 
és la que sotmet avui a aprovació perquè cal tenir els organigrames actualitzats 
a les necessitats organitzatives d'avui en dia. 
 
La cònsol major dona la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN sol·licita informació sobre la formació 
acadèmica que es requereix en aquest lloc en concret. El Comú demana que 
es disposi d’un títol de Formació Professional nivell 2, a causa de les tasques 
generals de manteniment de totes les instal·lacions esportives. Demana saber 
en quina formació pensen els membres de la majoria comunal per a aquest lloc 
de treball. 
 
La cònsol major respon que la majoria pensa bàsicament en els carnets que 
expedeix el Govern d’Andorra com a tècnics d’electricista, lampista, etc. Cal 
que tingui totes aquestes formacions i sinó les persones que hi vulguin 
concórrer les haurà d'anar obtenint perquè en aquestes instal·lacions caldrà 
que toqui aquestes matèries. Els tècnics comunals actuals ja disposen 
d’aquestes formacions. Tot seguit, passa la paraula a l’Hble. Sra. Mònica 
CODINA. 
 
L’Hble. Sra. Mònica CODINA informa que la Formació Professional 2 que es 
actualment es demana és la que s’ofereix a l'escola de Formació Professional 
que fa referència a les tasques de manteniment com poden ser electricitat, 
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aigua, etc. És una formació específica que es dona a l'escola de formació 
professional actualment. Aquesta és la titulació que demanarà el Comú. 
 
La cònsol major dona la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN ho demanava perquè hi ha una titulació 
de formació professional per a cada ofici. Però tots junts no. Potser aquesta 
formació correspondria més a una enginyeria tècnica. Ho ha vist molt complex 
respecte a les capacitats que ha de tenir una persona que pugui presentar tota 
aquesta amplitud d’especialitats. 
 
La cònsol major respon que està d’acord amb l’Hble. Sr. Jordi Ramon 
MINGUILLÓN. Però, és cert que a les instal·lacions esportives, el Comú 
disposa de tècnics de cada cosa en concret. En aquest lloc de treball es 
demana un perfil més general. Tot seguit, passa la paraula a l’Hble. Sra. 
Mònica CODINA. 
 
L’Hble. Sra. Mònica CODINA afegeix que el Comú no ha considerat necessari 
que per a aquest lloc calgui disposar d’una enginyeria tècnica. Per damunt, hi 
ha un cap d’Àrea i és aquest qui hauria de disposar d’una enginyeria industrial. 
Però el cap de Servei de manteniment, com a mínim, haurà de tenir una 
formació professional de grau 2 que és el mínim exigible per a un lloc d'aquest 
tipus. Les enginyeries s’entenen més en l'àmbit global que no només és 
manteniment sinó que també s'encarregués en part de la gestió, com un segon 
del cap d’Àrea. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

Cinquè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 
modificació de la classificació i ordenació dels ll ocs de treball del Comú 
d’Andorra la Vella. 
 
La cònsol major passa la paraula l’Hble. Sra. Mònica CODINA, consellera de 
Promoció Turística i Comercial i de Recursos Humans. 
 
L’Hble. Sra. Mònica CODINA informa que, un cop aprovats tots els 
organigrames el 2016, ateses les necessitats apreciades pels membres de la 
majoria comunal, es van anar creant, descrivint i classificant alguns d’aquests 
nous llocs que ja es van anar sotmetent a l’aprovació del Consell de Comú. No 
només calia revisar aquelles necessitats que farien falta per tirar endavant les 
polítiques que la majoria comunal necessitava per desenvolupar el seu 
programa electoral, sinó que realment feia falta fer una revisió global de tots els 
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llocs de treball de l'administració, atès que des de l'aprovació de la primera Llei 
de la funció pública de l'any 2001, no s'havia fet una revisió dels llocs de treball 
de l'Administració Comunal perquè, l'any 2002, és quan el Comú d'Andorra la 
Vella fa la seva classificació de llocs de treball i no s'havia fet una revisió a fons 
a posteriori. A partir d'aquí, els membres de la majoria comunal van decidir de 
fer aquesta revisió per veure si realment els llocs de treball seguien en la 
classificació correcta o si calia fer-hi modificacions. Així doncs, la majoria va 
acordar la contractació de la persona que, en aquell moment, ja havia muntat el 
sistema d'avaluació dels llocs de treball del Comú d'Andorra la Vella i va 
contractar la mateixa persona, com a assessora, perquè era coneixedora del 
sistema i model d'avaluació. Conjuntament amb el Departament de Recursos 
Humans, durant el temps en què ha estat contractada aquesta persona, s’ha fet 
tota la revisió d'aquests llocs de treball. En definitiva, s'han revisat 149 llocs de 
treball dels quals 124 seguien amb la mateixa classificació i doncs no eren 
objecte d'un canvi de nivell. Els 25 llocs de treball restants han estat modificats 
al llarg d'aquest temps i, per tant, proposa al Consell de Comú l’aprovació de la 
seva reclassificació. D’aquests 124, 10 llocs de treball pertanyen al grup A, 47 
corresponen al grup B i 92 llocs de treball formen part del grup C. Per tant, 
proposa l’aprovació de la reclassificació i modificació. Aquesta modificació es 
produirà, amb els determinats augments salarials que comporti, i s’aplicarà de 
forma immediata. Això representa un cost per a l'exercici d'aquest any 2019, 
tenint en compte des del mes d'agost fins al desembre i tenint en compte la 
paga extraordinària, de 14.825,72€ i, anyalment a partir de l'exercici 2020, 
representarà un cost de 32.553,36€. 
 
La cònsol major dona la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN demana informació sobre aquells 
augments provisionals que es van realitzar amb el tema dels treballadors del 
Servei d'Higiene, en el seu moment, perquè costava cobrir aquells llocs, amb 
aquesta revisió quedaran suprimits i s'adaptaran a la nova classificació. 
Recorda que, fa un any aproximadament, van debatre sobre uns llocs de treball 
a Higiene on els treballadors entraven i sortien i que no hi havia manera de 
cobrir aquells llocs. El Comú va aprovar unes aportacions provisionals 
especials fins que es fes aquest estudi i es definís a quina taula salarial 
corresponien aquestes places. Demana saber si, un cop s’apliqui aquesta 
modificació, aquests acords provisionals decauran. 
 
La cònsol major respon que suposa que sí, sempre que el Comú trobi el 
personal per ocupar aquests llocs de treball i s'estabilitzi la situació. Manifesta 
que no recorda exactament el detall de la qüestió, però segur que serà així. 
Precisament, per això s’efectua aquesta revisió perquè els llocs estiguin 
descrits per a la feina que fan i això pugui comportar que es paguin per la feina 
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que fan. Tot seguit, passa de nou la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon 
MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi MINGUILLÓN recorda que això s'havia de fer més ràpidament 
i després es va anar allargant. Calia aguantar aquella situació per després 
poder fer aquest pas. 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. David ASTRIÉ, conseller de Medi 
Ambient i Innovació. 
 
L’Hble. Sr. David ASTRIÉ afegeix que, a la pàgina 14 de l’informe redactat pel 
Departament de Recursos Humans, hi apareixen dos llocs que formen part de 
l'organigrama del Servei d’Higiene. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
S’adjunta, com a annex 2, la llista de les classificacions dels llocs de treball del 
Comú d’Andorra la Vella. 

 
 
Sisè.-   Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Or dinació 

de modificació de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la 
Vella, del 10 de desembre del 2002. 
 
La cònsol major informa que els membres de la majoria han buscat una fórmula 
perquè totes les persones que han entrat a treballar al Comú d'Andorra la Vella, 
especialment els que ho van fer a partir del 2010, que va ser quan es va deixar 
en suspens el GADA, i els seus llocs de treball no han pogut ser valorats i 
estan en la mateixa situació del dia en què van entrar. S’ha trobat una fórmula 
momentània mentre no es desenvolupi la nova llei, amb els reglaments 
pertinents, per trobar una fórmula perquè aquestes persones també vegin 
consolidat i valorat el seu lloc de treball com una mesura transitòria mentre no 
s'aprovin les reglamentacions. Seguidament, passa la paraula a l’Hble. Sra. 
Mònica CODINA, consellera de Promoció Turística i Comercial i de Recursos 
Humans. 
 
L’Hble. Sra. Mònica CODINA informa que es tracta de dos punts importants 
perquè el Comú intenta solucionar una situació de forma transitòria, fins que el 
Govern desenvolupi la reglamentació referent a la nova Llei de la funció 
pública. Manifesta que el Comú d’Andorra la Vella sempre ha actuat de forma 
cautelosa amb el que aprova el Govern a través de la Llei de la funció pública i 
de la seva reglamentació. En molts dels articulats d’aquestes reglamentacions, 
els Comuns no estan obligats a complir-les tal com el Govern les té 
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estipulades. Però sempre, des de la Llei de la funció pública de l'any 2001, el 
Comú d'Andorra la Vella ha fet pràcticament el mateix que el Govern, entenent 
que un treballador públic tant sigui del Govern com del Comú és un treballador 
públic i que les seves condicions a part d'algunes especificitats pròpies 
comunals haurien de ser iguals. Durant aquest mandat, el Comú ha estat 
esperant que el Govern, amb aquestes modificacions legislatives, reglamentés i 
fes alguna acció en aquest sentit. És veritat que això encara no s'ha produït i, 
per tant, la majoria comunal ha considerat que els treballadors del Comú no 
podien estar en una situació d'aquest tipus, depenent d’una altra administració 
com és el Govern d’Andorra. Al Comú no li incumbeix anar amb més celeritat o 
menys per desenvolupar aquesta reglamentació. Per tant, la normativa que 
avui proposa d’aprovar i que és transitòria, fins a l’aprovació d’aquesta nova 
normativa del Govern, afecta a dos aspectes molt importants. El primer és el de 
la promoció interna. Els membres de la majoria comunal s’han trobat, durant 
aquest mandat, que hi ha persones que han accedit a un lloc de treball de nivell 
superior i, que quan han promocionat, no han tingut cap augment salarial 
d'aquesta promoció. És a dir que se’ls ha donat més responsabilitat i estan 
assumint unes funcions de més responsabilitat, però això no s'ha vist reflectit 
amb un augment retributiu perquè aquest augment retributiu va vinculat al 
creixement de la persona en el seu lloc de treball, que és el que s’anomena 
GADA. Això ha estat suspès, tant des del Govern com des del Comú. Aquestes 
persones no tenen la possibilitat de créixer professionalment. Per tant, en 
primer lloc, una de les mesures que proposa d’aprovar és que les persones que 
promocionin a partir de l'aprovació d'aquesta norma que entrarà en vigor a 
partir de l'1 d'octubre i que faci menys de 5 anys que estan a l'Administració 
Comunal estaran al 80% de la banda. Si fa entre 5 i 10 anys que estan a 
l’Administració, passaran directament al 90%. I si fa més de 10 anys que estan 
a l'Administració, passaran al 95%. És a dir la proposta vincula aquesta 
promoció als anys d’experiència o d'antiguitat que pugui tenir a l'Administració 
Comunal. L’article 25 tindrà efectes immediats. Per altra banda, proposa la 
modificació de l'article 60 que fa referència al complement de millora. Recorda 
que, el 13 de maig del 2010, el Comú va aprovar la suspensió del GADA. I això 
ha provocat que gairebé 60 persones de l’Administració no hagin viscut mai un 
creixement dins del seu propi lloc de treball. Per altra banda, les persones que 
no van estar afectades pel GADA tampoc han vist aquest creixement perquè 
realment a partir d'aquella suspensió no tenien la possibilitat de créixer. 
Aleshores, la majoria comunal ha decidit d’aplicar a tothom, a partir de l’1 
d'octubre, perquè cal obtenir una informació abans per poder-ho executar, 
aquelles persones que entrin a l'Administració ho faran a la banda del 80%. Al 
cap d'un any d'estar a l'Administració, saltaran directament, amb la condició 
que obtinguin el nivell de català exigit pel Govern per al seu lloc de treball, al 
85% i, després de 4 anys, passaran directament al 90%, sempre que obtinguin 
un informe favorable del període avaluat per part del seu cap justificant que no 
hagin estat objecte de cap expedient disciplinari i no tenir registrades absències 



ACdC núm. 19/10 
01/08/19 

19 
 

injustificades en el lloc de treball. I al cap de 10 anys, si segueixen complint tots 
aquests requisits, saltaran al 95%. Ho ha explicat com si el treballador entrés 
de nou a treballar al Comú, però l’aplicació d'aquesta norma serà per a tot el 
personal de l'Administració que ja està treballant al Comú actualment. Això 
afecta a 114 persones que, a data 1 d'octubre, veuran aquests increments en 
els seus salaris. Això tindrà un cost per a l’exercici 2019, tenint en compte la 
paga extraordinària de Nadal, de 63.715€. L’estimació màxima, en cas que 
tothom compleixi els requisits, se n’aniria a un cost total de 207.000€ 
aproximadament de cost anyal per a aquesta mesura. Recorda que es tracta 
d’una mesura transitòria perquè els treballadors del Comú d'Andorra la Vella no 
es vegin afectats per no tenir una regulació en aquests moments pel 
creixement que tinguin en el seu treball. 
 
La cònsol major afegeix que es tracta d’una mesura transitòria a l'espera que 
s'aprovin els reglaments corresponents que tornin a posar sobre la taula un 
sistema de GADA no consolidable. La majoria comunal entén que, després de 
10 anys de suspensió, totes aquestes persones que porten 10 anys al Comú i 
que estan desenvolupant la seva funció, no la desenvolupen d'igual manera, al 
cap de 10 anys, que el mateix dia en què van entrar a treballar-hi. Per tant, no 
és just que no se'ls hagi pogut valorar aquesta evolució dins del seu lloc de 
treball. La majoria pretén ara regularitzar aquesta situació. Com molt bé ha 
exposat l’Hble. Sra. Mònica CODINA, aquesta mesura no sols afectarà les 
persones que comencin i entrin a treballar al Comú avui, sinó que ho farà per a 
totes les persones que estan aquí des del 2010. També es tracta de les 
persones, en gran part, que tenen els salaris més baixos del Comú i que estan 
a la banda del 80%. Per això, la majoria comunal ha cregut que era una mesura 
justa per a aquestes persones. Seguidament, passa la paraula a l’Hble. Sra. 
Lídia SAMARRA. 
 
L’Hble. Sra. Lídia SAMARRA manifesta que és una bona acció per a tots els 
treballadors perquè és un incentiu més. Fa molt de temps que tenen el salari 
molt congelat. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
 

ORDINACIÓ 
 
Exposició de motius 
 
L’article 60 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella del 10 de 
desembre del 2002 recull els diferents conceptes que formen part de l’estructura 



ACdC núm. 19/10 
01/08/19 

20 
 

retributiva, entre ells el complement de millora, que retribueix el desenvolupament 
professional en el lloc de treball, en funció de l’acompliment del funcionari, titular de la 
plaça d’aquest lloc de treball. 
 
L’Ordinació de modificació de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la 
Vella, del 13 de maig del 2010, va deixar en suspens l’aplicació dels articles 60 c) i d), 
el primer d’ells corresponent al complement de millora, així com els articles 61, 62 i 63 
del Capítol VII, referent al Sistema de gestió de l’acompliment, i la resta d’articles 
concordants en allò que fa referència a la compensació retributiva dels funcionaris. 
 
Com a conseqüència d’aquesta mesura cautelar, el desenvolupament retributiu dels 
funcionaris i treballadors públics indefinits en relació amb el complement de millora, 
s’ha vist aturat d’ençà la seva aplicació, l’any 2010, restant inamovibles llurs bandes 
salarials, en especial en relació amb aquells treballadors que van assolir la condició de 
funcionari o de treballador públic indefinit amb posterioritat a aquella data, ja que no 
han estat mai objecte de cap avaluació de l’acompliment. 
 
Amb el propòsit de donar una solució transitòria a la manca de desenvolupament del 
complement de millora dels funcionaris i treballadors públics indefinits en llurs llocs de 
treball, es considera adient aixecar la suspensió de l’article 60 c) de l’Ordinació de la 
funció pública del Comú d’Andorra la Vella, i aprovar una mesura transitòria, mentre 
s’aprova la nova Ordinació de la funció pública que deriva de l’aprovació de la Llei 
1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, i es desenvolupa la reglamentació 
corresponent a l’avaluació de l’acompliment prevista en l’article 63 d’aquesta Llei. 
 
 
D’altra banda, actualment, en les convocatòries de promoció interna entre els 
funcionaris i treballadors públics indefinits, que regula l’article 25 de l’Ordinació de la 
funció pública del Comú d’Andorra la Vella, del 10 de desembre del 2002, s’apliquen 
uns criteris quant a la classificació professional que repercuteixen en la retribució final 
del candidat i que, en determinats casos, constitueixen un element dissuasiu en la 
promoció interna que limita la concurrència de candidats. 
 
Per tant, i en línia amb la mateixa exposició de motius efectuada pel que fa a les 
necessitats del desenvolupament del concepte retributiu del complement de millora, 
esdevé indicat modificar els criteris actuals, relatius a la classificació retributiva en les 
promocions internes, amb l’objectiu d’assolir l’equitat retributiva. 
 
En aquest sentit, i vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns; 
 
Vista la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública; 
 
Vista l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, del 10 de desembre 
del 2002, i les seves modificacions del 6 de febrer del 2006, del 26 de març del 2010, 
del 13 de maig del 2010, del 23 de novembre del 2010, del 24 de maig del 2012, del 
21 de juny del 2012, del 10 d’abril del 2013, del 26 de novembre del 2014, del 17 de 
desembre del 2014, del 25 de febrer del 2016 i 12 d’octubre del 2017. 
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El Comú d’Andorra la Vella, en la seva sessió del Consell de Comú de l’1 d’agost del 
2019, ha aprovat la següent 
 

Ordinació de l’1-8-2019 de modificació de l’Ordinac ió de la funció pública del 
Comú d’Andorra la Vella del 10-12-2002 

 
Article 1. D’addició d’un nou article 25.bis 
S’afegeix un nou article 25 bis, que queda redactat com segueix: 
 
“Article 25 bis. Condicions per optar a les places d e promoció interna per al 
personal funcionari o treballador públic indefinit del Comú d’Andorra la Vella.  
 
1. Si la persona candidata ocupa un lloc de treball amb una classificació professional 
del mateix nivell al de la plaça que es convoca, es manté la mateixa retribució fixa i 
banda. 
2. Si la persona candidata ocupa un lloc de treball amb una classificació professional 
de nivell inferior al de la plaça que es convoca, la banda del lloc de destí queda 
establerta segons els anys d’antiguitat del candidat en la plaça d’origen, d’acord amb 
els criteris següents: 
- Amb menys de cinc (5) anys d’antiguitat: banda 80% 
- Entre cinc (5) i deu (10) anys d’antiguitat: banda 90% 
- Amb més de deu (10) anys d’antiguitat: banda 95%. 

 
3. Si la persona candidata ocupa un lloc de treball amb una classificació professional 
de nivell superior al de la plaça que es convoca, s’adapten els complements salarials 
de l’estructura retributiva i es reajusta la nova banda en el nivell de classificació 
inferior, d’acord amb els 2 supòsits següents: 
a) Si el càlcul de la nova banda és igual o està per sota de la banda del 100%, la 

persona candidata és declarada apta a optar a la plaça i, en cas de superar el 
procés de selecció li són aplicats, en quant a la banda, com a mínim, els criteris 
d’antiguitat establerts en  l’apartat 2. 

b) Si el càlcul de la nova banda està per sobre de la banda del 100%, la persona 
candidata serà apta a optar a la plaça si renúncia per escrit a la part salarial que 
sobrepassa el 100%.” 

 
Article 2. De modificació de l’article 60.c) 
Es modifica l’article 60 “Estructura retributiva”, apartat c), que queda redactat com 
segueix: 
 
“Article 60. Estructura retributiva  
.../... 
c) Complement de millora: 
Retribueix el desenvolupament professional en el lloc de treball, en funció de 
l’acompliment del funcionari o treballador públic indefinit, titular d’una plaça d’aquest 
lloc de treball, d’acord amb el següent: 
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1. Superat el procés de selecció corresponent, el funcionari o treballador públic 
indefinit inicia el seu recorregut professional al 80% de la banda del grup i nivell 
corresponent a la classificació del seu lloc de treball.  
 
2. Superat el període de prova i havent estat nomenat definitivament, passa al 85% de 
la banda de la classificació del seu lloc de treball, sempre que hagi acreditat prop del 
Comú el nivell de català associat al lloc de treball, mitjançant el títol oficial 
corresponent. 
 
3. Un cop superat el primer any del nomenament definitiu, es produeixen unes 
revisions automàtiques i el funcionari o treballador públic indefinit assoleix: 
 

a) El 90% de la banda, transcorreguts quatre (4) anys de treball en el servei actiu. 
b) El 95% de la banda, transcorreguts cinc (5) anys, a comptar de la data de 

l’assoliment del 90% de la banda. 
 
Tot això sempre que, en cada període, acompleixi la totalitat de les condicions 
següents: 
- Disposar d’un informe favorable del període avaluat, emès per part del director o 

cap d’Àrea del departament on estigui adscrit i confirmat per la direcció del 
Departament de Recursos Humans. En cas de desacord la Junta de Govern 
decidirà al respecte. 

- No haver estat objecte de cap expedient disciplinari durant el període avaluat que 
hagi donat lloc a una sanció i que aquesta sigui ferma. Pel que fa als expedients 
incoats i no resolts, la revisió del complement de millora queda suspesa fins a la 
seva resolució. 

- No haver tingut més de tres (3) absències no justificades en el període d’un any o 
de set (7) en el període avaluat. 
 

En el moment en què es produeixi alguna circumstància que impedeixi al funcionari o 
treballador públic indefinit ésser mereixedor de la revisió automàtica de la banda, es 
reiniciarà el termini de còmput per a obtenir la revisió automàtica del complement de 
millora.” 
 
Disposició transitòria primera 
A comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Ordinació es deixa sense efectes la 
suspensió de l’aplicació de l’article 60 c) de l’Ordinació de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, relatiu al complement de millora, el qual es regirà per aquesta 
Ordinació fins que s’aprovi un nou sistema de gestió de l’acompliment. En el moment 
en què aquesta circumstància es produeixi, l’article 2 d’aquesta Ordinació quedarà 
sense efectes, mantenint el beneficiari únicament el règim salarial que s’hagi 
consolidat efectivament, i perdent l’interessat les eventuals expectatives de dret 
meritades durant el període de vigència d’aquesta Ordinació. 
 
Disposició transitòria segona 
El règim establert en l’article 2 s’aplica -amb caràcter retroactiu, únicament pel que fa a 
la temporalitat de la mesura, però en cap cas als drets econòmics que s’hagin meritat 
durant el període de suspensió de l’aplicació de l’article 60.c)- als funcionaris o 
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treballadors públics indefinits que formen part del Comú d’Andorra la Vella a comptar 
de l’1 de juny del 2010. 
 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor el dia 1 d’octubre del 2019, llevat de l’article 1, el qual 
entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat 
d’Andorra. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 

Setè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de c onveni 
entre la societat LA GRAN CASCADA, SL i el Comú d’A ndorra la Vella 
relatiu a la cessió d’ús d’un espai per a passatge entre el carrer Doctor 
Mitjavila i el passeig del Riu d’Andorra la Vella. 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS, conseller 
d’Urbanisme i Aparcaments. 
 
L’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS informa que aquest conveni, entre el Comú 
d’Andorra la Vella i la societat LA GRAN CASCADA, SL, tracta de la cessió 
d’un espai per a ús públic d'un passatge de 2,5 metres d'ample i d'una llargada 
d'uns 12 metres, que connectarà l'avinguda Mitjavila amb el passeig del Riu, a 
l'alçada del número 18 de l’avinguda Mitjavila. La propietat cedirà al Comú el 
passatge totalment acabat. El paviment serà de granet i posarà en valor un mur 
de pedra ja existent. Un cop recepcionada la cessió, el manteniment correrà a 
càrrec del Comú. L’edificabilitat corresponent al passatge s’encabirà dins de la 
volumetria permesa a la normativa del POUP i es permetran que els elements 
tècnics d’eficiència energètica sobresurtin de l'envolvent màxim, sempre que 
compleixin amb els requisits del Reglament de Construcció. Aquest passatge 
permetrà doncs una millor connectivitat entre l'avinguda Mitjavila i el passeig 
del riu millorant els trajectes a peu dels vianants. 
 
La cònsol major dona la paraula a l’Hble. Sra. Lídia SAMARRA. 
 
L’Hble. Sra. Lídia SAMARRA indica que l’informe de l’Interventor comunal 
s’especifica que aquesta proposta ha de ser sotmesa a informació pública. 
Demana saber si és a causa del POUP. 
 
La cònsol major respon que tots els convenis urbanístics són sempre sotmesos 
a informació pública. No es tracta de cap modificació del POUP. Però, els 
membres de la majoria comunal volen sotmetre sempre tots els convenis 
urbanístics a informació pública per si algú que hi estigui interessat vol 
manifestar alguna cosa al respecte. Però, en aquest cas no és una modificació 
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del POUP. Seguidament, passa la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon 
MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN demana si es tracta d’un pas com el vial 
existent sota la casa de la família LLOVERA. 
 
La cònsol major respon afirmativament, ja que es tracta del mateix criteri. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

Vuitè.-   Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 
conveni entre el Comú d’Andorra la Vella, la societ at Pyrénées, SA i el Sr. 
Joan CODINA VALLS, relatiu a la cessió temporal a ú s públic de l’espai 
situat a l’avinguda Meritxell núm. 13, d’Andorra la  Vella 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS, conseller 
d’Urbanisme i Aparcaments. 
 
L’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS informa que aquest conveni, entre el Comú 
d’Andorra la Vella, la societat PYRÉNÉES, SA i el Sr. Joan CODINA VALLS, 
tracta de la cessió temporal per a ús públic per a vianants del passatge Codina, 
situat a l'avinguda Meritxell, número 13, per a un termini de 15 anys. La 
superfície de cessió és d’uns 112 metres quadrats i la seva classificació 
urbanística en el POUP d’Andorra la Vella és de sistema viari C3. Per criteris 
estètics de convivència i d'ús públic, el Comú d’Andorra la Vella adequarà el 
passatge amb el mateix tractament que s'ha efectuat a l'avinguda Meritxell, per 
tal d'uniformitzar i integrar la zona amb l'embelliment de l'avinguda. El cost 
estimat d'aquesta actuació és de 30.000€ en contraprestació de la cessió d'ús 
públic. Aquest nou espai donarà lloc a una nova zona pública de repòs, 
encabida dins de la mateixa avinguda Meritxell, millorarà la imatge i ampliarà 
els espais per als vianants. 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sra. Lídia SAMARRA. 
 
L’Hble. Sra. Lídia SAMARRA manifesta que l’ús que en pot fer el Comú és molt 
limitat pel cost que té l'obra en si. És realment una proposta estètica. No hi 
troba el motiu a aquesta proposta. 
 
La cònsol major respon que no es tracta d’un tros de terreny petit. Té les seves 
dimensions i no deixa de ser una zona on s’hi ubicarà algun banc, vist que no 
n’hi ha a la part alta de l'avinguda Meritxell, tret del que hi ha a la cruïlla amb el 
carrer Bisbe Iglesias. És una oportunitat. És clar que tot val diners, n’és 
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conscient però acabarà de donar una imatge i un ús per als ciutadans de la 
parròquia. Tot seguit, dona la paraula a l‘Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN demana un aclariment sobre la ubicació 
exacta de la parcel·la. Demana saber si es tracta d’aquell tros on hi ha l’entrada 
de Magatzems Pyrénées al fons ja que, de fet aquella parcel·la ja és d’ús públic 
i de vegades també s’hi instal·len tendals per fer-hi alguna activitat. 
 
La cònsol major respon que és correcte. Les persones utilitzen aquell passatge 
per entrar a Pyrénées o a la casa del Sr. CODINA i tot i que aquest terreny és 
propietat de PYRÉNÉES i del Sr. CODINA, de vegades s’utilitza per a activitats 
o promocions dels grans magatzems. Seguidament, passa de nou la paraula a 
l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN demana saber si es tracta d’una cessió 
a espai públic, amb la situació aproximada en què està ara, adequat a la línia 
arquitectònica de la resta de l’avinguda. 
 
La cònsol major respon afirmativament. Adequat a la resta de zones de repòs 
de l’avinguda Meritxell especialment de la part baixa on es troben els bancs 
amb una font, els fanals, etc. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta que s’aprova per majoria dels assistents, amb deu vots a favor per 
part dels membres de la majoria i dels Hbles. Srs. Jordi Ramon MINGUILLÓN i 
Victor PINTOS, i un vot en contra per part de l’Hble. Sra. Lídia SAMARRA. 
 
 

Novè.-  Estudi i aprovació, si escau, de l’adjudicació, 
mitjançant contractació directa, de l’ampliació de contracte referent a les 
obres de construcció del parc de la Serradora a San ta Coloma a l’empresa 
PIDASA SERVEIS, SL. 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS, conseller 
d’Urbanisme i Aparcaments. 
 
L’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS informa que es tracta d’uns treballs que no 
estaven previstos en el projecte inicial. L’import total ascendeix a 80.501,23€ i 
no excedeix el 20% que s'estableix en la Llei de contractació pública. En el 
reajustament del projecte inicial es va considerar de destinar una superfície 
més gran de l'àrea del skate park. En un principi, hi havia una àrea de skate 
park i a tocar hi havia una àrea de bicicletes que es denomina pumptrack. En el 
seu moment, el Comú va considerar de fer una àrea més gran de skate park 
arribant als 735 metres quadrats de superfície. Aquest és un dels canvis. 
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Posteriorment, es va incorporar un local tècnic i uns elements de seguretat com 
el paviment de seguretat de color vermell i que es va poder veure el dia de la 
inauguració. També, es van afegir unes baranes al skate park i uns passamans 
d’accessibilitat que no estaven previstos en el projecte inicial. Tots aquests 
treballs són addicionals. Aquest projecte s'ha fet juntament amb la col·laboració 
de l'Associació de Skaters d'Andorra. Va ser inaugurat el passat 18 de juliol i és 
un parc molt concorregut actualment. Era una demanda i una necessitat de la 
parròquia d’Andorra la Vella. 
 
La cònsol major afegeix que, com ja ho va dir en el seu dia, Santa Coloma 
necessitava un parc que ha de ser l'inici o la mostra del que ha de ser el parc 
fluvial que, si tot va bé, amb els anys, s'ha d'anar continuant tot al llarg del 
passeig del Riu. És cert que hi ha hagut aquesta modificació de projecte. Quan 
es va valorar el projecte, l’Associació de Skaters d’Andorra va fer arribar una 
sèrie d'adaptacions al Comú perquè consideraven que hi havia aquesta 
necessitat a la parròquia Andorra la Vella. El Comú ho va valorar i es va 
considerar positiu. Aquest és un dels punts fonamentals d'aquest increment. És 
cert que es va afegir el terra de seguretat que, d'entrada, no estava previst i 
finalment el Comú va decidir d’afegir-li. Tot seguit, passa la paraula a l’Hble. Sr. 
Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN manifesta que els membres del grup 
Cd’I + Liberals d’Andorra votaran en contra d’aquesta proposta. No pel projecte 
en si, sinó perquè en el 90% dels projectes que adjudica el Comú, al final, hi ha 
una desviació i cal aprovar suplements. Sempre es dona el mateix cas. Es pot 
anar fins al 20% suplementari del total del projecte i, en aquest cas, s’arriba al 
19,91%. El percentatge no és important, però sí que gairebé tots els projectes 
que adjudica aquest Comú necessiten un suplement. Sigui per la raó que sigui: 
perquè es canvien les baranes, perquè el pumptrack es canvia per a skate 
park. Demana saber si els membres de la majoria poden aconseguir que algun 
dels projectes acabi en el mateix import estimat inicialment, tot i parlar amb 
l’associació corresponent. Manifesta que el seu vot en contra no és per aquest 
projecte en concret sinó que és un vot genèric per tots els projectes que 
necessiten d’aquests suplements i que són més del 90%. Alguna vegada, els 
membres de la majoria haurien d'estudiar-ho perquè, al final, costés el que està 
previst i no calgués fer aquestes desviacions. Creu que es tracta d’una falta 
d'estudi, falta previsió i falta de treball en el projecte perquè al final tots són 
modificats, sigui per la raó que sigui. Per tant, remarca el seu vot en contra pel 
sistema que fa servir la majoria. 
 
La cònsol major respon que li sap greu que els membres del grup Cd’I + 
Liberals d’Andorra votin en contra d’aquesta proposta perquè realment, en 
aquest cas, és una demanda que l’associació va fer al Comú i aquest va voler 
escoltar-la. És cert que haurien pogut escoltar les aportacions de l’associació 
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amb més antelació. Però, quan es va revisar el projecte, els membres de la 
majoria van creure que el projecte havia de funcionar. Però després, quan 
l’associació va aportar les seves explicacions amb més detall, el Comú va voler 
dur a terme aquestes modificacions. Però, en el fons, els projectes són 
documents vius. Des del moment en què s’adjudiquen, és quan s’hi desplaça la 
Corporació i s’aprecia que aquella barana sobre el plànol semblava una cosa i 
en canvi sobre el terreny no acaba de ser el que havia de ser. Però, dins la 
legalitat que permet anar fins a aquest 20% suplementari i calculant de no 
sobrepassar mai aquest percentatge, la majoria intenta fer millores que es 
veuen sobre la marxa. És cert que potser es podrien veure abans. En això, s’hi 
mostra d'acord, però moltes coses es veuen millor in situ que sobre la 
documentació. Manifesta que els membres de la majoria viuen molt els 
projectes perquè s’hi desplacen, hi participen i hi són molt presents. Per tant, 
quan constaten alguna cosa que valoren que potser no s’apreciava clarament 
sobre el projecte, prefereixen arreglar-ho ara i no haver d'arreglar al cap de 
quatre anys. És millor fer la modificació, si és necessària, ara dins d'aquest 
20% i adaptar-ho. Li agradaria molt adjudicar un projecte i anar sobre el terreny 
i poder dir que està tot perfecte. Però és veritat que sobre el terreny es veu que 
un local tècnic està aquí quan hauria d’haver estat més a l'esquerra perquè allà 
hi ha una escala i queda sota. És cert. I moltes vegades, per molt que s’estudiï 
el projecte i per molt professionals que siguin els que el redacten, hi ha algun 
criteri que evoluciona. Seguidament, passa de nou la paraula a l’Hble. Sr. Jordi 
Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN recorda que no estan en contra d’aquest 
projecte concret. És una mica en general, si no és una cosa n’és una altra. 
Pràcticament, el 90% dels projectes es troben en aquesta situació. Si qualsevol 
directiu d’una empresa privada, tingués una desviació del 20% en tots els 
projectes que fes, no duraria gaire temps a l’empresa. Reclama que el Comú 
s’hi fixi més. Potser, abans de redactar el projecte, necessita un mes més 
d'estudi. Però es fan locals tècnics que no estaven previstos. I en tots els 
projectes, es dona la mateixa situació. Vol fer un toc d'atenció perquè el Comú 
afini en aquests projectes i que no els hagi d'ampliar tots. 
 
La cònsol major respon que es mostra d’acord amb part de les manifestacions 
de l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN però, quan els membres de la majoria 
perceben alguna cosa que no acaba de quadrar, creuen que és millor 
modificar-la aleshores. En altres projectes, s’ha donat el cas en què no s’ha 
previst el canvi d’una claveguera, per exemple. I quan s'ha realitzat l’obra, s'ha 
vist que aquella claveguera estava en mal estat. Difícilment el Comú pot anar a 
analitzar, punt per punt, el projecte que normalment s'encarrega a empreses 
especialitzades si aquella claveguera estarà, a tot arreu, en bon estat. Una 
vegada iniciada l’obra, es valora en quin estat es troba la claveguera i doncs si 
la majoria creu que és millor modificar el projecte i canviar la claveguera en 



ACdC núm. 19/10 
01/08/19 

28 
 

aquell moment, que no haver d'obrir el carrer al cap d'un any perquè s'ha 
rebentat del tot la claveguera es fa. Per tant, els membres de la majoria 
prefereixen fer-ho d'aquesta manera. És com els funciona millor. Al carrer Bisbe 
Príncep Iglesias, es va donar una situació semblant. No s’havia previst el canvi 
de la claveguera i, un cop iniciada l’obra, es va poder veure que es tractava 
d’un tub de ferro colat i estava a punt de trencar-se. Va valer la pena fer el 
canvi en aquell moment. Els projectistes són diferents, gairebé cap coincideix 
en diferents obres. Potser el redactor és qui hauria d’haver vist sobre el terreny 
si calia fer aquest canvi i preveure’l en el projecte. Hi hagut problemes en 
alguns carrers on s’ha vist la necessitat de canviar els tubs d’aigua i, en d’altres 
carrers, no ha calgut. Promet esforçar-se perquè aquestes situacions millorin. 
Tot seguit, passa la paraula a l’Hble. Sra. Lídia SAMARRA. 
 
L’Hble. Sra. Lídia SAMARRA comunica que el seu vot seguirà la mateixa línia 
dels membres del grup Cd’I + Liberals d’Andorra perquè no entén una 
desviació tan gran en un projecte nou. 
 
La cònsol major respon que es tracta d’un projecte que ha millorat. Cal 
entendre això. El projecte ha millorat. Vol que quedi molt clar que aquest 
projecte està dins la llei que permet arribar fins al 20%. No és casualitat arribar 
a la xifra de 19,91% perquè els membres de la majoria comunal ho calculen. 
Saben fins on poden arribar. Si realment veuen la necessitat, ho calculen. Però 
si valoressin una necessitat realment molt més gran i s’hagués de sobrepassar 
el 20%, doncs ho plantejarien al Consell de Comú per l’oportunitat econòmica 
que pot representar. En el moment en què hi ha un carrer obert, cal aprofitar 
l’ocasió. Seguidament, dona la paraula a l’Hble. Sr. Victor PINTOS. 
 
L’Hble. Sr. Victor PINTOS afegeix que molt sovint aquests preus són preus 
contradictoris i estan en contraposició del que són els preus de licitació. 
Demana a la majoria de ser curosa amb els imports de projectes de certa 
rellevància, de tenir unes ampliacions que arribin al 20% perquè, de cara a 
l'opinió pública, això sempre desmereix la gestió del patrimoni parroquial. 
 
La cònsol major respon que el cas del parc de la Serradora de Santa Coloma 
potser és un cas més especial però, en la majoria dels casos, les ampliacions 
són amb preu ja comptat. Ja hi havia un preu per tub, un preu per rasa, etc. I 
això ja estava previst. I si s'ha fet una rasa més, s’ha incrementat la despesa 
pel preu adjudicat. És cert que, al parc de la Serradora de Santa Coloma, el 
terra de seguretat no estava previst i el preu s'hi ha afegit. Però, per norma, els 
preus són els que consten en el plec de bases que s'han tingut en compte en el 
moment d'adjudicar el projecte a l'empresa corresponent. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta que s’aprova per majoria dels assistents, amb vuit vots a favor per 
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part dels membres de la majoria i tres vots en contra per part dels Hbles. Srs. 
Lídia SAMARRA, Jordi Ramon MINGUILLÓN i Victor PINTOS. 
 
 

Desè.- Informació relativa als comptes de la Reunió de 
Cònsols de l’any 2018. 
 
La cònsol major informa sobre els comptes de l’Associació de Comuns del 
Principat d’Andorra de l’any 2018. Comunica que no hi ha cap cosa d'especial 
rellevància en els comptes de la Reunió de Cònsols. Estan en la línia de cada 
any. Hi consta l'aportació que fa cada Comú i les despeses degudament 
detallades. No hi ha hagut canvis excessius de funcionament de la Reunió de 
Cònsols, en els darrers anys. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es dona la Corporació per informada. 
 
 

Onzè.- Informació relativa als comptes i a la memòria anu al de 
l’any 2018 i al pressupost per a l’any 2019 de l’As sociació Carnet Jove 
Andorra. 
 
La cònsol major informa dels comptes i de la memòria anual de l'any 2018 i 
també del pressupost per l'any 2019 de l'Associació del Carnet Jove Andorra. 
Recorda que l'Associació Carnet Jove Andorra és una associació formada per 
tots els Comuns d'Andorra, des de fa un any en forma part el Govern d’Andorra 
i l’entitat bancària CRÈDIT ANDORRÀ. Hi ha unes dotacions pressupostàries. 
Presenta els comptes i la memòria de les activitats que es fan des del Carnet 
Jove Andorra. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es dona la Corporació per informada. 
 
 

Dotzè.-  Informació relativa als acords adoptats en les dar reres 
Juntes de Govern. 
 
La cònsol major informa que, segons el Reglament de les actes del Comú 
d'Andorra la Vella, del 26 de març del 1996, i els articles 13.4 i 13.5 de 
l’Ordinació d’organització i funcionament dels Comuns, totes les actes han estat 
aprovades en Junta de Govern i trameses als consellers amb la deguda 
antelació, per a la seva informació. Les actes de les Juntes de Govern 
corresponen a les sessions celebrades els dies 12, 19 i 26 de juny i 3 i 10 de 
juliol del 2019. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es dona la Corporació per informada. 
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Tretzè.-  Precs i preguntes. 
 
La cònsol major informa que no ha estat entrada a tràmit cap pregunta. Per 
tant, aquest punt queda sense efecte. 
 
La cònsol major agraeix el suport que els membres dels grups Socialdemòcrata 
+ Independents i Cd’I + Liberals d’Andorra han donat a la majoria de propostes 
sotmeses a aprovació d’aquest Consell de Comú. 
 
Finalment, convida tots els assistents a gaudir de la Festa Major d’Andorra la 
Vella, amb civisme, al carrer i a passar-s'ho bé, però amb el cap clar. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 18.05 
hores. 
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1. Dades de la persona que sol·licita

Nom i cognoms pare/mare/tutor:

Data de naixement:

NIA:

2. Tipus d'abonament que sol·licita

Adreça:

Bloc.:Edifici:

Nom i cognoms:

Telèfons:

Escala:

Sol.licitud d'abonament  Bus Comunal 

NIA:

Pis: Porta:

3. Data i signatura

de del

Signatura de la persona que sol·licita:

Documentació general que s'ha d'adjuntar

(En cas de ser un menor, la signatura haurà de ser del pare, de la mare o del tutor)

Alta Modificació Duplicat

Andorra la Vella,

anual 

període escolar  (BCE)

anual 

Alta

ò

Duplicat

Còpia o certificat de la matrícula

Còpia del passaport o permís de residència en vigor
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ANNEX 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Departament Lloc de treball Grup i nivell

Secretaria General Cap d'Àrea de gabinet juridic A11
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Cap d'Àrea d'Urbanisme i Projectes A11
Higiene i Medi Ambient Cap d'Àrea de Medi Ambient A10

Recursos Humans Cap d'Àrea de gestió retributiva, de recursos humans i organització laboral A10

Cultura Cap d'Àrea de Cultura A10
Noves Tecnologies Cap d'Àrea de Noves Tecnologies A10
Social Capd'Àrea de Social A10
Promoció Turística i Comercial Cap d'Àrea de Promoció Turística i Comercial A10
Esports Cap d'Àrea d'Instal·lacions i Equipaments Esportius i de Lleure A10
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Cap d'Àrea de Serveis Públics A10
Esports Cap d'Àrea d'Activitats i Programes Esportius B9
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Cap d'Àrea d'Aparcaments B9
Higiene i Medi Ambient Cap d'Àrea d'Higiene B9
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Tècnic superior d'Urbanisme B8
Higiene i Medi Ambient Cap de Servei d'Aigües B8
Joventut i Participació Ciutadana Cap de Servei de Joventut i Participació Ciutadana B8
Cultura Cap de Servei de l'Institut de Música B8
Higiene i Medi Ambient Cap de Servei de Medi Ambient B8
Esports Cap de Servei d'Instal.lacions Esportives B8
Finances Cap de Servei de Comptabilitat B8
Promoció Turística i Comercial Cap de Servei del Centre de Congressos B8
Secretaria General Cap de Servei de Secretaria General B8

Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Coordinador de Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments B8

Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Cap de Servei d'Aparcaments B8
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Cap de Servei d'Habitatge B8
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Cap de Servei de Cadastre B8
Higiene i Medi Ambient Cap de Servei d'Higiene B8
Secretaria General Tècnic d'Arxiu B8
Recursos Humans Cap d'Àrea de Formació B8
Secretaria General Tècnic de Recerca i Patrimoni B8
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Cap de Servei d'Obres B8
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Cap de Servei de Pintura B8
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Cap de Servei d'Enllumenat B8
Secretaria General Tècnic de comunicació B8
Social Cap de Servei a la Infància B8
Tràmits, Tributs i Deutors Cap de Servei de Tràmits i Tributs B8
Higiene i Medi Ambient Tecnic de control ambiental B7
Recursos Humans Tècnic de Recursos Humans B7

Promoció Turística i Comercial Tècnic de desenvolupament de projectes turístics i comercials B7

Cultura Cap d'estudis de l'Institut de Música B7
Finances Cap de Servei de Compres B7
Social Cap d'Equip Projectes Gent Gran Activa B7
Secretaria General Tècnic de protocol B7
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Cap de Servei de manteniment B7
Joventut i Participació Ciutadana Tècnic de joventut B7
Noves Tecnologies Tècnic de programari B7
Joventut i Participació Ciutadana Tècnic de Participació Ciutadana B7
Promoció Turística i Comercial Cap d'Equip d'informadors túristics B7
Secretaria General Tècnic de gabinet jurídic B7
Social Tècnic treball social B7
Cultura Tècnic de l'Aula de Teatre i Dansa B7
Social Cap d'Equip Casal d'Infants El Llamp B7
Social Cap d'Equip Ludoteca de Santa Coloma B7
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Delineant B7
Noves Tecnologies Tècnic de sistemes B7
Cultura Cap d'Equip de l'Escola d'Art B7
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Tècnic de cadastre B7
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Tècnic d'urbanisme B7
Esports Cap d'Equip manteniment instal·lacions i equipaments de Lleure B7
Social Cap d'Equip Escola Bressol Serradells C6

LLISTA DE LES CLASSIFICACIONS DELS LLOCS DE TREBALL  DEL COMÚ D'ANDORRA LA VELLA



Departament Lloc de treball Grup i nivell

Social Cap d'Equip Escola Bressol de Santa Coloma C6

Recursos Humans Tècnic en prevenció de riscos laborals C6
Esports Cap d'Equip piscines C6

Esports Cap d'Equip recepció instal·lacions esportives i de lleure C6

Esports
Tècnic especialista programes esportius i activitats esportives

C6

Cultura Professor Aula de Teatre C6
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Cap d'Equip d'Obres C6
Cultura Professor Escola d'Art C6
Cultura Professor Institut de Música C6
Higiene i Medi Ambient Secretari administratiu C6
Cultura Cap d'Equip Administració C6
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Cap d'Equip de Pintura C6
Higiene i Medi Ambient Cap d'Equip xarxes i triatge C6
Secretaria General Tècnic administratiu C6
Cultura Tècnic activitats culturals C6
Higiene i Medi Ambient Tècnic en telecontrol i facturació C6
Higiene i Medi Ambient Cap d'Equip neteja via pública C6
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Cap d'Equip Administració C6
Higiene i Medi Ambient Cap d'Equip aigües C6
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Cap d'Equip aparcaments C6
Esports Tècnic comercial d'instal·lacions esportives C6
Secretaria General Inspector via pública C6
Promoció Turística i Comercial Tècnic acústic i escenotècnia C6
Tràmits, Tributs i Deutors Inspector de tràmits i tributs C6
Noves Tecnologies Operari manteniment informàtica C5
Social Tècnic especialista escoles bressol C5
Esports Tècnic de piscines C5
Promoció Turística i Comercial Tècnic administratiu C5
Secretaria General Tècnic administratiu Arxiu, Recerca i Patrimoni C5
Finances Tècnic administratiu de comptabilitat C5
Finances Tècnic administratiu de facturació C5
Higiene i Medi Ambient Operari medi ambient C5
Promoció Turística i Comercial Informador turístic C5
Cultura Tècnic administratiu C5
Esports Tècnic administratiu C5
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Tècnic administratiu C5
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Tècnic enllumenat C5
Cultura Tècnic de manteniment C5
Esports Tècnic de manteniment C5
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Tècnic administratiu aparcament C5
Intervenció Tècnic administratiu C5
Joventut i Participació Ciutadana Tècnic administratiu C5
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Operari obes (paleta) C5
Higiene i Medi Ambient Operari d'aigües C5
Promoció Turística i Comercial Tècnic de manteniment C5
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Tècnic manteniment d'instal·lacions comunals C5
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Tècnic pintura C5
Joventut i Participació Ciutadana Informador/dinamitzador C5
Social Monitor Casal d'Infants El Llamp i Ludoteca C5
Higiene i Medi Ambient Operari xarxes i triatge C5
Tràmits, Tributs i Deutors Tecnic administratiu C5
Tràmits, Tributs i Deutors Cobrador C5
Social Monitor Cases pairals i Calones C4
Social Tècnic auxiliar escoles bressol C4
Finances Administratiu de compres C4

Esports Recepcionista/administratiu instal·lacions esportives i de lleure C4

Higiene i Medi Ambient Operari neteja via pública C4
Secretaria General Recepcionista/administratiu Espai Ciutadà C4
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Administratiu aparcament C4
Higiene i Medi Ambient Administratiu higiene i medi ambient C4
Social Administratiu social C4
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Operari pintura C4



Departament Lloc de treball Grup i nivell

Higiene i Medi Ambient Auxiliar xarxes i triatge C4
Cultura Bidell C4
Finances Operari magatzem central C4
Higiene i Medi Ambient Operari comptadors C4
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Operari cementiri C4
Promoció Turística i Comercial Operari de manteniment C4
Cultura Operari de manteniment C4

Esports Operari manteniment instal·lacions i equipaments de lleure C4

Secretaria General Manador/administratiu C4
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Operari aparcament C4
Cultura Recepcionista/administratiu C4
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Administratiu cadastre C4
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Administratiu habitatge C4
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Operari enllumenat C4
Recursos Humans Administratiu/recepcionista C4
Cultura Administratiu cultura C4
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Administratiu Serveis Públics i Urbanisme C4
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Operari manteniment aparcament C4
Cultura Recepcionista/administratiu Institut de Música C3
Higiene i Medi Ambient Auxiliar neteja via pública (B2) C3
Social Cuiner escoles bressol C3
Secretaria General Recepcionista/administratiu C3
Social Recepció espais de lleure C3
Recursos Humans Recepcionista C3
Higiene i Medi Ambient Auxiliar neteja via pública C2
Higiene i Medi Ambient Auxiliar neteja via pública tarda C2
Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments Operari obres (manobre) C2
Higiene i Medi Ambient Suport de neteja C2
Esports Conserge instal·lacions esportives i de lleure C2
Social Neteja Cases pairals i Calones C1
Secretaria General Operari neteja secretaria C1
Social Neteja escoles bressol C1
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