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ACTA DE CONSELL DE COMÚ 
 

20 de juny del 2022 
 
 
A la Casa Comuna, a les 16.00 hores del dia 20 de juny del 2022, es reuneix el 
Consell de Comú sota la presidència de l’Hble. Sra. Conxita Marsol Riart, cònsol 
major. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi assisteixen els 
membres següents: 
 
l’Hble. Sr. David Astrié Padilla 
L’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos  
L’Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol  
L’Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
L’Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
L’Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma 
L’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona Filella 
L’Hble. Sr. Sergi González Camacho 
L’Hble. Sra. Lídia Samarra Pujol. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva. 
 
 
L’ordre del dia de la reunió és el següent: 
 

1. Estudi i aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Comú del 19 de 
maig del 2022. 
 

2. Informació relativa a la liquidació del pressupost corresponent al 
primer trimestre de l’exercici 2022, en compliment de l’article 108 de 
la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals. 
 

3. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de la segona Addenda al 
Contracte de la concessió de la gestió del servei de recollida de 
residus urbans, signat el 23 de desembre del 2016, amb la societat 
Pirinenca de Serveis, SA. 
 

4. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de la quarta Addenda al 
Contracte de la concessió del servei públic comunal de recollida de 
diferents residus al Principat d’Andorra, signat el 6 de juny del 2016, 
amb la societat Pirinenca de Serveis, SA. 
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5. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de la segona Addenda al 
Contracte relatiu al servei de transport públic de viatgers a la 
parròquia d’Andorra la Vella (bus comunal), signat el 8 de juliol del 
2019, amb la societat Novatel, SAU. 
 

6. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Ordinació reguladora 
del procediment sancionador de les infraccions previstes en 
l’Ordinació reguladora del servei d’estacionament i en l’Ordinació 
reguladora de la convivència ciutadana d’Andorra la Vella. 
 

7. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Ordinació de 
modificació de les Ordinacions del 13-4-2015 relatives a la normativa 
de règim intern de diferents serveis del Comú. 
 

8. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Ordinació de 
modificació de l’Ordinació del 17-2-2022 de preus públics per a l’any 
2022. 
 

9. Informació relativa a l’acta del Consell Assessor del pla de gestió de 
la vall del Madriu-Perafita-Claror de l’11 de novembre del 2021. 
 

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

11. 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. 
 
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, la cònsol major 
informa que no ha estat entrada a tràmit cap pregunta. Així mateix, informa que 
cap conseller de Comú ha proposat la inclusió de cap nou punt a l’ordre del dia 
de la reunió d’avui. 
 
Es procedeix a l’ordre del dia tal com ha quedat establert: 
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Primer.- Estudi i aprovació, si escau, de l’acta del Consell de 
Comú del 19 de maig del 2022. 
 
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 dia 19 de maig del 2022 ha estat tramesa als Consellers de Comú 
amb la deguda antelació. 
 
No havent-hi cap modificació ni demanda d’aclariment, queda aprovada l’acta 
per assentiment dels assistents. 
 
 

Segon.- Informació relativa a la liquidació del pressupost 
corresponent al primer trimestre de l’exercici 2022, en compliment de 
l’article 108 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances 
comunals. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i conseller de 
Serveis Públics i de Finances. 
 
El Sr. David Astrié informa, en primer lloc, que s'han incorporat al pressupost els 
romanents de crèdits de l'exercici 2021 per un import d'11,3 milions d'euros, dels 
quals 10,9 milions corresponen a despeses d'inversió. També, s'han efectuat dos 
suplements de crèdit contra endeutament per un import total de 2,9 milions 
d'euros, que es reparteixen en dues parts, 1,4 milions d'euros per al projecte de 
reforma i embelliment del carrer Prat de la Creu, fase I, i d'altra banda, 
1.550.000€ per a l'embelliment de la plaça de la Rotonda i els entorns, fase II. 
Per tant, el pressupost inicial de 50,3 milions d'euros, després d'incorporar els 
crèdits reconduïts i els suplements de crèdit corresponents, passa a ser de 64,6 
milions d'euros. Dit això, passa a analitzar els ingressos. Durant el primer 
trimestre, s'han liquidat 9 milions d’euros que representen el 14% dels ingressos 
previstos per a tot l’any 2022. Ara, passa a detallar els ingressos per capítols: pel 
que fa als impostos directes (Capítol 1), s’han liquidat 2 milions d'euros, el que 
representa el 13% del pressupostat. Destaca que, durant el mes de gener, el 
Comú ha facturat l’impost del Foc i Lloc i l'impost sobre les activitats comercials 
només dels bancs. Recorda que les activitats comercials de la resta de comerços 
es liquida durant el mes d'octubre. Quant al Capítol 2 (Impostos indirectes), s'han 
liquidat 297.000€, el que correspon al 23,2% del pressupostat. Del Capítol 3 
(Taxes i altres ingressos), s'han liquidat 4 milions d'euros, el que representa el 
22,2% del pressupostat. En aquest capítol, s'inclouen tots els preus públics. En 
els Capítols 4 i 7 (Transferències corrents i de capital), el Comú ha rebut unes 
transferències per un valor de 2,4 milions d'euros, el que equival 
aproximadament al 22% del pressupostat. Pel que fa al Capítol 5 (Ingressos 
patrimonials), és a dir, totes aquelles concessions i lloguers que té el Comú 
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d’Andorra la Vella, s'han liquidat 74.000€, el que equival al 25,3% del 
pressupostat. Passa ara a analitzar les despeses: s'han liquidat 11,2 milions 
d'euros de les despeses, que representen el 17,35% del pressupostat. De les 
despeses de personal (Capítol 1), s'han liquidat 3,7 milions d'euros, que és el 
23,4% del pressupostat. Quant al Capítol 2 (Consum de béns corrents i serveis), 
s'han liquidat 3,5 milions d'euros, que representen gairebé el 23% del 
pressupostat. Pel que fa a les Transferències corrents (Capítol 4), s'han liquidat 
el 41%. Pel que fa a les inversions reals, a 31 de març, s’ha liquidat gairebé el 
10%, és a dir 2,5 milions d'euros, i s'han compromès 16,3 milions d'euros, que 
representen el 61%. Un cop analitzats els ingressos i les despeses del primer 
trimestre, informa que hi ha un dèficit pressupostari de 2 milions d'euros. A 31 de 
març, l'endeutament consolidat del Comú és de 22,9 milions d'euros, és a dir, un 
48,9% d'endeutament. L’estat de la Tresoreria del Comú d'Andorra la Vella, a 31 
de març, és de 6,3 milions d'euros. I per finalitzar, informa que el resultat de la 
liquidació pressupostària de JOVIAL, per al primer trimestre del 2022, és de 
16.572€ de superàvit. Recorda que la tresoreria de JOVIAL és de 440.000€. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que es tracta de la fotografia del 
moment. Per tant, s’entén que aquest dèficit pressupostari, al llarg de l'exercici, 
s'anirà reconduint. Però aquest no és el tema que volia tocar. El tema que volia 
compartir i que el cònsol menor coneix perquè el va exposar durant la reunió de 
la comissió de Finances que va tenir lloc fa pocs dies, vista la situació econòmica 
global, no només d'Andorra, sinó també a nivell internacional, els preus de la 
construcció i el preu de l'energia, que també afecta directament el Comú, reitera 
la seva demanda per realitzar una anàlisi dels projectes previstos i no 
compromesos. Això significa un import al voltant dels 10 milions d'euros. Això 
seria per tal de prioritzar la seva execució. Alhora, solꞏlicita que es faci partícips 
de les propostes i decisions que puguin prendre els membres de la minoria 
comunal. El cònsol menor va informar-la que aquesta anàlisi s'ha començat a 
fer. Però manifesta que el compromís dels consellers del grup Socialdemòcrata 
+ Independents també és el d'ajudar i compartir, en la mesura que la majoria 
comunal cregui que hi poden participar els membres de la minoria, perquè no és 
el moment per a alguns dels projectes que no són prioritaris, vista la situació 
actual, vista la despesa que genera el Comú i vist l'esdevenir d'Andorra i 
d’Europa. 
 
La cònsol major respon que pren nota de les manifestacions de la Sra. Maria 
Dolors Carmona. Els membres de la majoria comunal tenen confiança en el país. 
Cada dia, se solꞏliciten més obertures de comerç. La parròquia està funcionant. 
A nivell d'inversió prevista, com ha dit el cònsol menor, s'està controlant i 
revisant. La majoria comunal tampoc pretén fer gran cosa més, però hi ha coses 
necessàries i que s'han de fer, com per exemple el carrer Prat de la Creu que, 
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com ho han manifestat en diverses ocasions, és un carrer necessari. Hi continua 
havent qüestions necessàries. La cònsol major es mostra d’acord amb la Sra. 
Maria Dolors Carmona en què aquest és un moment per revisar i per controlar 
les inversions. Els membres de la majoria comunal sempre ho han fet, però no 
volen frenar totalment la maquinària. Tenen confiança en el país que es troba en 
una situació i una capacitat molt correcta. I el Comú d’Andorra la Vella es troba 
també en una situació financera molt correcta, a nivell d'endeutament. Els 
impostos s'estan cobrant amb normalitat. Estan entrant obertures de comerç. La 
parròquia funciona però, com sempre, cal vigilar. Pren nota de les declaracions 
de la Sra. Maria Dolors Carmona a qui cedeix de nou la paraula. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona agraeix la consideració i, en la mesura que la 
majoria ho cregui escaient, manifesta que l'equip de la minoria compartirà allò 
que pugui. 
 
La cònsol major agraeix la predisposició dels membres de la minoria comunal. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es dona la corporació per 
informada. 
 
 

Tercer.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de la segona 
Addenda al Contracte de la concessió de la gestió del servei de recollida 
de residus urbans, signat el 23 de desembre del 2016, amb la societat 
Pirinenca de Serveis, SA. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Gerard Estrella, conseller de 
Sostenibilitat i Innovació. 
 
El Sr. Gerard Estrella informa que aquesta proposta, com la següent, és relativa 
a aprovar una addenda a un contracte existent amb Pirinenca de Serveis per a 
la recollida dels residus urbans i de la recollida selectiva. Des de que el Comú va 
posar en funcionament la prova pilot al barri del Cedre de Santa Coloma i que ja 
està en vigor de manera fixa des de l'1 de juny del 2022, el Comú ha valorat els 
increments que suposaria per al servei i per a donar peu i seguiment a aquesta 
prova i que sigui d’una manera ferma. Així doncs, s'ha valorat i representa un 
import d'uns 18.720,60€ pel que és l’RSU que és la recollida dels residus sòlids 
urbans de dilluns a diumenge, tots els dies a partir de les 23.30 h. Pel que fa al 
punt 4 de l’ordre del dia, informa que es tracta de la part de la recollida selectiva 
que representa un increment de 15.274,99€ anuals. Aquests increments són 
anuals sobre un contracte ja existent per fer la recollida del vidre, paper, envasos, 
cartó amb una recollida de més, que es va decidir fer una tercera recollida 
d'envasos. Bàsicament seria un import per a tot l'any 2022. 
 



ACdC núm. 22/06 
20/06/2022 

 6

La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González solꞏlicita de tractar, de manera conjunta, els punts 3 i 4 en 
la mateixa votació, vist que es tracta de dues addendes i vist que el Sr. Gerard 
Estrella ja s'ha avançat en el seu exposat. 
 
La cònsol major confirma que es poden tractar els dos punts de manera conjunta 
i cedeix novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana saber si, des del desconeixement, tenint en 
compte que el concurs inicial es va fer conjuntament amb el Comú de Sant Julià 
de Lòria, això implica alguna modificació interna a banda d'aquesta addenda? 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula al Sr. Gerard Estrella. 
 
El Sr. Gerard Estrella respon que no en té coneixement. Després de llegir el 
contracte, aquesta modificació només afecta a Andorra la Vella. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González recorda que, en la darrera reunió, es va informar que es 
duria a terme una recollida a partir dels 23.30 h. Però, a l’addenda, hi figura a les 
22.30 h. Demana saber quina hora és la correcta. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula al Sr. Gerard Estrella. 
 
El Sr. Gerard Estrella respon que, a l’addenda, hi figura exactament aquest horari 
de les 22.30 h. És el primer horari que es va determinar, durant la primera reunió, 
però després, durant la segona reunió de barri, els membres de la majoria 
comunal van estar parlant amb els veïns i es va optar per aquest horari més 
posposat. Encara que a l’addenda hi figuri aquest horari i en aquests dies, ja que 
tampoc correspon ja que hi falta la recollida dels dimecres d'envasos, comunica 
que això està fet expressament. És a dir que això no dona peu a que sigui tancat, 
sinó que s’ha redactat per donar una obertura a aquesta addenda. El Comú pot 
modificar els horaris en funció de les necessitats. De moment està fixat així, però 
ja està acordat amb l’empresa Pirinenca de Serveis que sigui aquest horari, i 
aquests dies sense cap increment amb el que està estipulat a l’addenda. 
 
La cònsol major afegeix que es manté. És veritat que, en el redactat, hi figura les 
22.30 h, però al final ambdues parts han acordat fer-ho a les 23.00 h. Però com 
diu el Sr. Gerard Estrella, potser d'aquí a un any, en lloc de les 23.00 h, haurà de 
ser a les 24.00 h. I l’empresa està d'acord en fer-ho sense que això representi 
cap modificació contractual. A mesura que el servei vagi rodant, s’anirà valorant. 
Sembla que les 23.00 h sigui la millor opció perquè es va arribar a l'acord de que 
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fins ara, quan es feia la prova pilot, l’empresa hi passava dues vegades i ara 
només en passarà una perquè els veïns es van queixar dels sorolls. Van ser 
suggeriments dels veïns. Amb això, s’ha decidit que, al matí, a primera hora, els 
mateixos serveis del Comú quan surten del magatzem, si hi ha alguna cosa, fan 
una repassada. Per tant, això no afectarà. És cert que, en redactar l’addenda, 
s’hagués pogut posar l'hora convinguda. Això va ser quan es va començar a 
treballar el primer esborrany i després es va modificar a les 23.00 h. Comunica 
que intentarà modificar l’horari abans de signar l’addenda. 
 
El Sr. Sergi González manifesta que, amb la informació que acaba de donar ara 
el Sr. Gerard Estrella, demana que quedi clar el redactat de l’addenda pel que fa 
a la possibilitat d'obertura d’horaris. Per acabar amb aquest assumpte, vist que 
ara ja s'ha consolidat la recollida de residus porta a porta, agrairia si li poden fer 
arribar el famós informe de l'avaluació del servei de recollida porta a porta per 
saber la seva evolució durant aquesta prova. Ja havia demanat aquesta 
documentació i encara no li han fet arribar. 
 
La cònsol major demana la confirmació que no els ha arribat aquesta 
documentació. Es mostra gairebé segura que la va fer enviar. Comunica que, si 
no és així, els la farà arribar. Tot seguit, cedeix de nou la paraula al Sr. Gerard 
Estrella. 
 
El Sr. Gerard Estrella afegeix que el Sr. Sergi González té raó. No li ha arribat 
aquesta documentació perquè faltava aportar-hi les modificacions que havia 
d’acabar el cap d'Àrea i les va acabar de verificar amb les dades. Aquest informe 
ja està gairebé acabat. A la propera reunió de la comissió, li farà arribar o li 
enviarà per correu electrònic. 
 
La cònsol major afegeix que el Comú començarà una prova pilot en una altra 
zona de la parròquia que és Terra Vella, amb la mateixa voluntat que la prova 
que s’ha dut a terme al Cedre. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de les 
propostes presentades en els Punts Tercer i Quart que s’aproven per unanimitat 
dels assistents. 
 
 

Quart.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de la quarta 
Addenda al Contracte de la concessió del servei públic comunal de 
recollida de diferents residus al Principat d’Andorra, signat el 6 de juny del 
2016, amb la societat Pirinenca de Serveis, SA. 
 
Aquesta proposta ha quedat aprovada per unanimitat de manera conjunta amb 
el Punt Tercer. 
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Cinquè.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de la segona 
Addenda al Contracte relatiu al servei de transport públic de viatgers a la 
parròquia d’Andorra la Vella (bus comunal), signat el 8 de juliol del 2019, 
amb la societat Novatel, SAU. 
 
La cònsol major informa que, com ja es va fer públic, aquest servei funciona des 
del dia 9 o 10 de maig, a conseqüència de les demandes dels ciutadans sobre 
aquestes línies, especialment pel que fa a la línia de Ciutat de Valls. S’ha fet un 
ajustament i la línia de Ciutat de Valls ara passa amb molta més freqüència. En 
lloc de passar cada 20 minuts, passa cada 15 minuts. A l’addenda, hi figuren els 
horaris en què passarà. Quant al bus que fa la línia de la Margineda, es reforça 
a les hores punta, que és al matí, de pujada i baixada. Això representa un 
increment de 88.000€ anyals que s'han d'afegir els 624.821€, que ja satisfeia el 
Comú amb IGI inclòs. I això fa un pressupost total de 712.821€, que és el que el 
Comú destinarà al transport públic pràcticament gratuït perquè el tiquet normal 
costa 0,10€. Però les persones que disposen de la Targeta Magna o les persones 
que tenen l'abonament al bus nacional no paguen res. Per tant, es pot dir que el 
Comú està fent un gran esforç per facilitar al màxim el transport públic als 
ciutadans. S'ha comprovat que aquest nou import no superi el 20% de 
l'adjudicació. Aquest increment representa el 19,80%, entre l’addenda que ja es 
va modificar fa un any i aquesta. Per tant, a partir d'aquí, si sorgeixen més 
demandes, caldrà plantejar algun altre tipus de concurs perquè aquesta 
adjudicació es troba al 20% de més del cost de l'adjudicació. Aquest és el màxim 
que permet la Llei de la contractació pública. Cedeix la paraula a la Sra. Maria 
Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona informa que no és la primera vegada que es tracta 
sobre el bus comunal. En algun moment, els membres de la minoria també van 
exposar solꞏlicituds de veïns d'altres barris i parròquies que no tenen accés al 
bus comunal. Demana saber si la majoria comunal ha tingut en compte aquestes 
demandes, si les han analitzat i voldria saber sota quins criteris o consideracions 
s'han efectuat aquestes modificacions de freqüències. 
 
La cònsol major respon que es tracta de modificacions de freqüències, la més 
important és la línia de Ciutat de Valls. Aquesta modificació s’explica pels 
mateixos informes que fa arribar l'empresa on es descriu que, moltes vegades, 
calia deixar gent a la parada perquè el bus anava ple i fins al cap de 20 minuts 
no en passava cap més. La voluntat del Comú és fer molta més freqüència a 
demanda dels mateixos ciutadans d'aquesta zona. Pel que fa a la Margineda, es 
tracta d’aquesta hora del matí que és l'hora més crítica, perquè s’hi afegeixen les 
escoles. Hi ha alumnes de les escoles que també l'utilitzen. Llavors, alguns veïns 
es queden a les parades, especialment a la pujada més que a la baixada. 
Aquestes modificacions es basen en els informes que l’empresa fa arribar al 
Comú cada any, on hi figuren el nombre d'usuaris i de tiquets venuts. Després, 
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comunica que el Comú ha tingut demandes d'altres zones de la parròquia i 
s'estan analitzant. N’hi ha de la zona de la Comella i també de la zona del colꞏlegi 
Sant Ermengol. Bàsicament, es centren en aquestes dues zones. S’estan 
analitzant. Caldrà prendre una decisió de cara al setembre. Però, si el Comú 
decideix fer alguna cosa, haurà de ser un altre concurs amb un bus diferent 
d'aquesta línia perquè ja es troba al màxim del pressupost d’aquesta adjudicació. 
Això no significa que es pugui retocar una de les dues línies, ajustant alguna 
cosa, i encara pugui entrar en el mateix preu. El Comú ha parlat amb l'empresa, 
però encara no hi ha res tancat. Comunica que n'informarà quan disposi de més 
dades. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que la valoració de què disposa el 
Comú és la de l'empresa que és qui gestiona el servei. Però li agradaria saber si 
el Comú s'ha plantejat de fer una enquesta de satisfacció a la ciutadania. 
 
La cònsol major respon que ho fa la mateixa empresa. Hi està obligada per les 
bases del concurs. Ara fa dies que no n'ha vist cap però demanarà a veure si se 
n’ha realitzat alguna en els darrers mesos. El plec de bases ja preveia fer una 
enquesta externa. A nivell de les línies nacionals, també ho fan les mateixes 
empreses. Si el Comú vol fer una enquesta de satisfacció, serà una despesa. 
Però, pel que la cònsol major ha pogut copsar parlant amb els ciutadans és que 
estan força contents. Com a màxim, es queixaven del fet que el bus anava ple. 
Ara els nous busos que s'estan posant són una mica més grans. El usuaris entren 
pel davant i surten pel darrere. Aquesta era una demanda també que havien fet 
molts ciutadans. Els busos són una mica més alts i tenen més seients. L’altre dia 
ja es va presentar aquest nou model de bus i a poc a poc s’aniran canviant tots. 
Això farà que, amb el mateix servei, hi puguin entrar més persones i amb més 
comoditat. S'està millorant. I l'enquesta de satisfacció forma part del propi 
concurs i l'empresa ho fa arribar al Comú. Demanarà que facin arribar els 
resultats de la darrera. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana que li faci arribar una còpia d’aquests 
resultats per conèixer quina és la percepció que en tenen els usuaris del servei. 
D'altra banda, més enllà dels usuaris del servei, per poder fer una planificació i 
realment copsar la demanda ciutadana, demana saber si la majoria es planteja 
oferir la possibilitat que els ciutadans diguin la seva en relació amb les 
necessitats que es detecten d'aquest servei de bus comunal. 
 
La cònsol major respon que no s’ho han plantejat momentàniament. En els 
projectes participatius, ningú no ha fet cap proposta al respecte. Hi havia una 
demanda perquè el bus arribés a la zona de Prada Ramon. Però aquella zona 
també està coberta amb el bus nacional que passa més per aquella zona. Entre 
el bus nacional i el comunal, queden cobertes moltes zones de la parròquia. A 
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ella personalment, no li han arribat queixes al respecte. També, participa a la 
Taula Nacional de Transport, en representació dels Comuns, i mai li ha arribat 
cap queixa en aquest sentit. Però, es pot valorar si és necessari fer algun tipus 
d’enquesta als ciutadans en general. Ho valorarà. Cedeix de nou la paraula a la 
Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que seria interessant. No es tracta 
només de recollir les queixes. Està parlant d'anar una mica més enllà i de 
conèixer realment si hi ha necessitats. Perquè no tothom té l'habilitat o disposa 
del mecanisme de solꞏlicitar un plus a un servei. I en canvi, si des de 
l'administració s'ofereix la possibilitat que diguin la seva, possiblement es 
coneixerà si hi ha d'altres zones en què no s’hi ha pensat. No hi ha hagut cap 
queixa i, en canvi, hi ha un gruix important de ciutadans que ho solꞏliciten. 
 
La cònsol major respon que estudiarà aquesta possibilitat i ja li n’informarà. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per unanimitat. 
 
 

Sisè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Ordinació 
reguladora del procediment sancionador de les infraccions previstes en 
l’Ordinació reguladora del servei d’estacionament i en l’Ordinació 
reguladora de la convivència ciutadana d’Andorra la Vella. 
 
La cònsol major informa que aquest punt ja figurava en la darrera sessió del 
Consell de Comú i que, amb la colꞏlaboració dels membres de la minoria 
comunal, es va decidir de suprimir-lo d’aquell ordre del dia per poder tenir temps 
per explicar aquesta proposta amb més detall. Es va mantenir una reunió entre 
els consellers de la majoria i de la minoria comunal, ja fa uns quants dies. 
Posteriorment, es va enviar als membres de la minoria l’Ordinació amb les 
modificacions aportades. El Comú disposava d’una Ordinació reguladora del 
procediment sancionador, que era de l'any 2016, del 22 de desembre del 2016.         
Aquesta Ordinació regulava d'acord amb les prescripcions que hi havia al Codi 
de l'Administració i a la mateixa normativa del Comú. Durant aquests anys, des 
del 2016, hi ha hagut diferents modificacions legislatives, com per exemple la 
modificació del Codi de la circulació del 13 de maig del 2021. Després, també es 
va modificar, el 31 de gener del 2022, la Llei de la seguretat pública i posada en 
funcionament dels sistemes de videovigilància i també s'ha modificat aquests 
anys el Codi de l'Administració i s'han afegit canvis a nivell de notificacions, 
facilitant les notificacions més electròniques. I tot això ha comportat que el Comú 
plantegi modificar la seva Ordinació de procediment sancionador de les 
infraccions previstes a l'Ordinació reguladora del servei d'estacionament, pròpia 
del Comú. És a dir, el Comú té una Ordinació reguladora de les sancions 
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d'estacionament en zones verdes, en zones blaves, en zones de càrrega i 
descàrrega, i tot aquest tipus de sancions, i també les sancions de l'Ordinació de 
la convivència ciutadana d’Andorra la Vella, que marca, per exemple, que no es 
pot baixar la brossa en una hora determinada, que no es pot regar el carrer quan 
gela, i tot aquest tipus de normativa. El que es regula aquí són tots aquests 
procediments com, per exemple, els procediments administratius o sancionadors 
com a conseqüència d'una infracció urbanística, això ja ho preveu la mateixa Llei 
del sòl. No forma part d'aquesta Ordinació. O fins i tot a nivell d'alguna qüestió a 
nivell d'obertures de comerç, això també ja està regulat per les pròpies 
normatives. Aquí només és aquest procediment. Fa referència al procediment 
sancionador que ha mencionat, encara que potser n'hi ha algun altre que el 
Comú pot iniciar. Però aquesta Ordinació bàsicament té relació amb 
l'estacionament i la convivència ciutadana. Proposa de modificar l'Ordinació, per 
un costat adaptant-la a aquestes noves normatives, i d’altra banda, s’estableix 
com s'iniciaran els procediments sancionadors i com es farà la notificació. La 
notificació, fins ara, la feia el cobrador personalment, anava a casa. Si no et 
trobava, et deixava una nota i tornava a anar. En cas de no trobar la persona, es 
publicava al BOPA. Ara, per facilitar els canvis que es van produir al Codi de 
l'Administració, es regula que es farà d'acord amb els preceptes que recull el 
propi Codi de l'Administració. Perquè actualment el Codi ja preveu que es puguin 
fer notificacions per telèfon i de manera electrònica. Ara, el Comú ho anirà 
adaptant a aquest sistema per ser més àgils. L'article 7 preveu el procediment 
sancionador. Aquí no hi ha una variació important. Normalment, quan es posa 
una sanció d'estacionament, si es paga la sanció dins del període voluntari de 
10 dies, hi ha un 50% de descompte. Si es paga, com ho diu l’Ordinació, s’entén 
que es renuncia a fer alꞏlegacions i que es dona per vàlida la resolució. Ja no es 
podrà recórrer aquella sanció. Paralꞏlelament, s’estableix que cada persona té 8 
dies, - anteriorment eren 10 -, per presentar alꞏlegacions. Transcorregut el 
període d'alꞏlegacions, si el Comú no les resol o les denega, la persona 
interessada té un termini d’un mes per venir a pagar. En aquest cas, ja no 
disposarà del descompte del 50% perquè ha fet alꞏlegacions. I si no paga dins 
d'aquest mes, se li aplicarà un recàrrec d'un 20%. Fins ara, el Comú aplicava uns 
recàrrecs diferents i que eren del 15%, en els primers 3 mesos, i del 25% a partir 
del tercer mes. Ara, d'acord amb el Codi de l’Administració i el de la circulació, 
s’estableix un recàrrec del 20% en tots els casos. Aquest és un dels canvis més 
significatius. Queda clar, evidentment, que tota persona hi pot presentar un 
recurs. Mentre es fa el recurs queda en suspens l'execució de la sanció. 
Bàsicament, aquests són els canvis més importants. És a dir que s’adapta 
l’Ordinació a la nova legislació, als canvis que hi ha hagut, com passar dels 10 
dies als 8 dies per presentar alꞏlegacions, els recàrrecs del 15% i del 25% queden 
tots en el 20%, i també finalment el sistema de notificació. Cedeix la paraula a la 
Sra. Maria Dolors Carmona. 
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La Sra. Maria Dolors Carmona informa que els membres de la minoria van 
assistir a la reunió i el Secretari general i la cap d’Àrea de Gabinet Jurídic els van 
informar detalladament sobre els canvis més significatius d’aquesta Ordinació. 
Els hi han fet arribar un document on queden marcats aquests canvis més 
significatius. Tornant a analitzar el contingut i fent referència també a una 
proposta que vàrem fer durant aquesta reunió informativa, manifesta que els 
hauria agradat trobar aquestes vinculacions en l'àmbit més legal. Quan es parla 
del Codi de l'Administració, queda regulat però, per facilitar la vida als ciutadans 
ja que els afecta directament, no estaria de més que aquests canvis significatius, 
com les notificacions que ha mencionat la cònsol major, haguessin constat en 
aquesta Ordinació. Evidentment, s’hi diu que queden recollits tots aquests 
preceptes al Codi de l'Administració, però això es podia haver fet i no contradeia 
cap marc legal ni cap legislació vigent. Aquesta és la seva primera apreciació. 
També, han trobat a faltar un apartat que fes referència a les vinculacions amb 
la jurisdicció penal. Aquest apartat no l'han tornat a veure tot i que apareixia 
inicialment en el primer document, en el seu article 6. Demana saber els motius 
pels quals no consta en aquesta darrera versió. 
 
La cònsol major respon que, pel que fa al primer punt que planteja la Sra. Maria 
Dolors Carmona, ella mateixa va fer la mateixa apreciació al Secretari general i 
a la cap d’Àrea de Gabinet Jurídic. Personalment, manifesta que és més fàcil per 
als ciutadans, i fins i tot per als advocats, que es reculli la legislació en el mateix 
redactat. És més fàcil perquè es pot consultar la legislació aquí i no cal anar a 
buscar el Codi de l'Administració i tornar enrere, etc. Però, per un altre costat, la 
van convèncer perquè, si hi ha algun canvi al Codi de l’Administració, quant a la 
manera de notificar, aquesta manera permet que el Comú no hagi de tornar a 
modificar aquesta Ordinació i que estigui més fàcilment adaptada al Codi de 
l'Administració. Aquesta és l'explicació que li van donar des del Gabinet Jurídic i 
es va acceptar. La fórmula, com diu la Sra. Maria Dolors Carmona, és legal i 
funciona d'aquesta manera. Pel que fa a la jurisdicció penal, es tracta una mica 
del mateix. La legislació ja estableix, en general, que algun tipus de sancions 
passin directament a la jurisdicció penal. I quan està la jurisdicció penal en 
marxa, els altres processos queden parats. També queda establert a la norma 
general i es va considerar, a darrera hora, que no era necessari posar-ho. No hi 
fa cap nosa i s'hi pot tornar a posar, no hi ha cap inconvenient a posar-li. Per 
tant, s’afegirà aquest punt. La de la notificació no, vist que els tècnics recomanen 
fer-ho així. Es mantindrà el redactat relatiu al Codi de l'Administració perquè és 
una manera de dirigir els ciutadans al Codi de l’Administració. És cert que així és 
més feixuc. Però, avui en dia es disposa d’eines informàtiques que fan més fàcil 
accedir al Codi de l’Administració. Abans, només hi havia el BOPA i calia tenir 
anotacions, amb bolígraf, de totes les modificacions que hi havia hagut al Codi 
de l'Administració. Avui en dia, ja és tot més fàcil. Cedeix novament la paraula a 
la Sra. Maria Dolors Carmona. 
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La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que és cert que, avui en dia, està tot 
informatitzat. Però encara es fa feixuc quan es busca alguna cosa. Avui, en 
aquest cas en concret, el Secretari general pot donar fe de la seva demanda 
telefònica solꞏlicitant de fer-li arribar el text refós del Codi de l’Administració 
perquè es troba una part del Codi en una Llei de pressupost, una altra part en 
una Llei del Codi Penal. Hi ha una diversificació tan important que el ciutadà de 
peu difícilment sap retrobar-ho o té les eines per poder ho trobar.  
 
La cònsol major respon que això ja no és una competència del Comú. Però és 
cert. Torna a cedir la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que els consellers de Comú estan 
gestionant i estan regulant. Una ordinació és fàcil de canviar. És molt més difícil 
canviar una llei. Però una ordinació, d’un dia per l’altre, es pot canviar. 
 
La cònsol major respon que una llei també es pot canviar. Ha de seguir un tràmit 
parlamentari. Però, informa que, des que es va publicar el text refós del Codi de 
l’Administració, ja hi ha hagut una altra modificació, si no ho recorda malament. 
Per tant, és necessari estar completament al dia i apuntar-ho tot. Hi ha alguna 
eina d'algunes empreses privades que ho tenen al dia. És com, per exemple, 
l’empresa Aranzadi, a Espanya, on apareixen tots els textos jurídics al dia. En 
aquest cas, pel que fa a la notificació, el text quedarà redactat com apareix a la 
proposta perquè és la manera com ho ha recomanat el Gabinet Jurídic i, per tant, 
quedarà així. I quant a la jurisdicció penal, perquè els ciutadans sàpiguen que hi 
és, s’afegirà sense cap problema. Cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona comunica que es tracta de 4 articles, els 6, 7, 9 i 
10. El punt 6 de l’article 7, també fa referència al que marca el Codi de 
l’Administració.  
 
La cònsol major respon que aquest punt tracta del recurs administratiu. Però, el 
recurs administratiu és una cosa diferent. Costa més que es modifiqui. Els 
recursos han patit, en aquests darrers anys, algunes modificacions, però costa 
molt més que es modifiquin. Aquest apartat ja estava redactat igual, no s’ha tocat. 
El que són els recursos administratius queden redactats com apareixen a la 
proposta. Tot seguit, cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona fa referència a l'article 10 que tracta de l'arxiu de 
les actuacions. En el seu apartat d), es parla de prescripció de la infracció. 
Demana saber on consta el procediment de prescripció de les infraccions. 
Demana si no hauria d’aparèixer aquí. 
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La cònsol major respon que ha de constar al Codi de l'Administració. Sí, és el 
Codi de l'Administració. El redactat per a la prescripció d’infracció és la norma 
general de la prescripció que preveu el Codi de l’Administració. Tots aquests 
procediments van molt lligats amb el Codi de l'Administració. Aquí, s’ha entrat 
una mica al detall, però es podria utilitzar el Codi a l'Administració, que marca 
que les infraccions prescriuen als 6 mesos. Si l'Administració no ho reclama en 
6 mesos, doncs prescriuen. Abans, era als 3 mesos, i ara es va modificar fins als 
6. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que seria interessant que també 
aparegués en el redactat de l’apartat de la resolució i fes referència al termini 
que marca el Codi de l’Administració. 
 
La cònsol major respon que s’afegirà al redactat, d'acord amb el que estableix el 
Codi de l'Administració vigent en cada moment. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona agraeix que es tinguin en compte aquestes 
esmenes. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per unanimitat. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 

ORDINACIÓ 
 
Vist que l’article 127 de la Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació, preveu 
un procediment sancionador específic d’aplicació a les infraccions previstes en aquesta 
norma i imposades pels Serveis de circulació comunals; 
 
Vist que l’apartat 7 de l’article ans referit assenyala que els Comuns regularan el 
procediment sancionador aplicable pel cas d’infraccions en l’estacionament en zones 
d’aparcament lliures destinades a vehicles o bé per les zones d’aparcament blaves, 
verdes o altres; 
 
Vist que el procediment vigent pel cas d’infraccions en l’estacionament és el previst en 
l’Ordinació del 22-12-2016 reguladora del procediment sancionador de la parròquia 
d’Andorra la Vella; 
 
Vist que el procediment sancionador establert en el Codi de la circulació i el previst en 
l’Ordinació reguladora del procediment sancionador difereixen bàsicament en els dies 
hàbils dels quals disposa la persona expedientada per fer alꞏlegacions, i en el tipus de 
recàrrecs a aplicar en cas de mora per liquidar l’import de la sanció imposada; 
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Vist que la coexistència dels dos tipus de procediments sancionadors fa recomanable 
l’adaptació de l’Ordinació reguladora del procediment sancionador comunal, amb la 
finalitat principal d’homogeneïtzar-los i aportar claredat als administrats respecte a les 
fases, els terminis i els recàrrecs d’aplicació; 
 
Vist d’altra banda que la disposició final onzena de la Llei 4/2022, del 31 de gener, del 
pressupost per a l’exercici del 2022, afegeix en l’article 20 de la Llei 31/2021, del 22 de 
novembre, de text consolidat qualificada de seguretat pública, la posada en 
funcionament de sistemes de videovigilància per la constatació d’infraccions de les 
normes de la circulació i de qualsevol altra infracció administrativa legalment prevista en 
les lleis i les ordinacions comunals; 
 
Vist que la possibilitat de constatar infraccions a les normes de circulació i a les 
ordinacions comunals fa ajustada la previsió expressa d’aquesta eina com instrument 
de suport en l’expedient administratiu sancionador; 
 
Vistes les modificacions introduïdes al Codi de l’Administració relatives a les diferents 
formules de notificació dels actes administratius, les quals resulten canviants, 
especialment amb la posada en funcionament de l’Administració electrònica, fet del qual 
es deriva la necessitat de remissió a aquesta norma de rang superior als efectes d’evitar 
incongruències i garantir la seguretat jurídica dels administrats; 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 20 de juny del 2022, 
ha aprovat la següent: 
 
 

Ordinació del 20-6-2022 reguladora del procediment sancionador de les 
infraccions previstes en l’Ordinació reguladora del servei d’estacionament i en 

l’Ordinació reguladora de la convivència ciutadana d’Andorra la Vella 
 
 
Article 1. Objecte 
Aquesta Ordinació regula el procediment sancionador aplicable als expedients de 
naturalesa sancionadora derivats d’una infracció prevista en l’Ordinació reguladora del 
servei d’estacionament o en l’Ordinació reguladora de la convivència ciutadana 
d’Andorra la Vella. 
 
 
Article 2. Òrgan competent 
L’òrgan competent per resoldre els procediments administratius sancionadors i per 
declarar, quan escaigui, l’acabament del procediment per una altra causa, és la Junta 
de Govern. No obstant això, aquesta facultat podrà ser delegada d'acord amb el que 
estableix el Codi de l'Administració. 
 
 
Article 3. Denúncia 
1. Les denúncies formulades per part dels agents de circulació comunals, inspectors del 
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Comú i agents de medi ambient gaudeixen de presumpció de veracitat en relació amb: 
 

a) El contingut de la denúncia. 
b) L’acte de notificació. 

 
Les denúncies formulades per qualsevol persona amb estatut de funcionari o treballador 
públic del Comú de caràcter indefinit gaudiran a l’ensems de presumpció de veracitat, 
sempre que actuïn dins l’àmbit de les seves competències. 
 
2. Per constatar la presumpta infracció i formular la denúncia corresponent, el personal 
descrit en l’apartat precedent pot recórrer i emprar els mitjans tècnics i tecnològics 
oportuns que permetin acomplir amb els principis de seguretat jurídica i d’eficàcia 
administrativa. 
 
 
Article 4. Forma d’iniciació 
1. El procediment s’inicia mitjançant la denúncia emesa pel personal del Comú referit a 
l’article precedent, a través de la qual es constata la presumpta infracció, i es procedeix 
a la seva notificació.  
 
2. Igualment, el procediment es pot iniciar mitjançant la providència d’incoació emesa 
per part de l’autoritat competent que hagi tingut coneixement dels fets, ja sigui a partir 
de la denúncia del personal del Comú o d’un tercer, o a partir de les imatges registrades 
per les càmeres de gestió i control des de la via pública. 
 
3. La persona que comet presumptament una infracció flagrant està obligada a 
identificar-se davant dels agents de circulació, inspectors de la via pública, agents de 
medi ambient o altre personal del Comú facultat als efectes, quan aquests li ho 
requereixin. En cas contrari, el personal esmentat del Comú podrà requerir l'assistència 
del Servei de Policia amb aquesta finalitat. En aquest supòsit, la persona 
presumptament infractora no podrà beneficiar-se, en cap cas, de la reducció del 50% de 
la sanció prevista en l’article 8.1. 
 
 
Article 5. Mesures cautelars 
1. En qualsevol moment del procediment, l’òrgan competent per resoldre, mitjançant un 
acord motivat, pot decidir les mesures cautelars que resultin adequades per garantir 
l'eficàcia de la resolució que pugui recaure.  
 
2. Si s’han adoptat mesures cautelars durant la tramitació del procediment, la resolució 
que pugui recaure s’ha de pronunciar, motivadament, sobre el manteniment o 
l’aixecament d’aquestes mesures. La resolució també pot adoptar motivadament noves 
mesures cautelars per garantir la seva eficàcia mentre no s’executi, fins i tot si no 
s’havien previst en la proposta de resolució.  
 
3. Les mesures cautelars no tenen caràcter de sanció. Han de ser proporcionades a la 
finalitat perseguida i s'han d'aixecar tan aviat com perdin la seva finalitat. 
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Article 6. Vinculacions amb la jurisdicció penal  
1. Si durant la tramitació del procediment sancionador queda acreditat que ha estat obert 
un procés penal pels mateixos fets, el procediment administratiu queda automàticament 
suspès fins que recaigui una resolució ferma en la via penal. La suspensió del 
procediment administratiu sancionador no impedeix el manteniment de les mesures 
cautelars adoptades, sempre que no siguin incompatibles amb les que s’adoptin en el 
procés penal. 
 
2. En tot cas els fets declarats provats per una resolució judicial penal ferma vinculen 
l’Administració comunal respecte dels procediments sancionadors administratius que es 
tramitin. 
 
 
Article 7. Notificació 
1. La notificació es practica de conformitat amb els preceptes recollits al Codi de 
l’Administració.  
 
2. La notificació de l’inici de l’expedient sancionador es podrà fer conjuntament amb 
altres denúncies o constats d’infracció que afectin la mateixa persona física o jurídica. 
 
 
Article 8. Procediment sancionador 
1. Si la persona denunciada efectua el pagament voluntari de la sanció dins els deu dies 
hàbils següents a comptar de l'endemà de la notificació de la denúncia, es redueix un 
50% l’import de la sanció. D’aquest pagament voluntari se’n deriva el següent: 
 

a) La renúncia a fer les alꞏlegacions previstes a l’apartat 2 següent. En cas que se’n 
facin, es tenen per no formulades. 

b) La finalització del procediment sancionador sense que calgui dictar una resolució 
expressa. 

c) La fermesa de la sanció amb efectes plens a comptar del dia en què es procedeix 
al pagament. 

 
2. Efectuada la notificació de la denúncia, la persona denunciada disposa d'un termini 
de vuit dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la notificació, per fer les alꞏlegacions 
que consideri pertinents. 
 
3. Si la persona expedientada presenta alꞏlegacions durant el termini esmentat a 
l’apartat 2 anterior, l’expedient completat degudament amb els documents que el 
conformen és tramès a l’òrgan competent perquè el resolgui. 
 
4. La resolució dictada es notifica a la persona interessada, la qual disposa d’un termini 
d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, per fer efectiu l’import 
de la sanció. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi fet efectiu l’import de la 
sanció, es procedeix per la via executiva. En aquest cas, l’import esmentat s’incrementa 
amb un recàrrec del 20%. 
 
5. Un cop transcorreguts els terminis establerts sense que la persona interessada hagi 
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fet les alꞏlegacions oportunes ni hagi efectuat el pagament voluntari, es considera que 
l’expedient sancionador ha estat resolt i que la constatació de la infracció ha estat 
notificada degudament, de forma que l’import de sanció esdevé ferm. La persona 
sancionada disposa del termini d’un mes per fer efectiu l’import davant el Comú; en cas 
contrari, es procedeix per la via executiva. En aquest cas, l’import esmentat s’incrementa 
amb un recàrrec del 20%. 
 
6. La resolució recaiguda no exhaureix la via administrativa i s’hi pot interposar recurs 
administratiu en contra, de conformitat amb el que estableix el Codi de l’Administració. 
La interposició d’aquest recurs suspèn l’execució de la resolució impugnada i és 
preceptiva per accedir a la via jurisdiccional en els termes establerts per la normativa 
vigent. 
 
 
Article 9. Sancions imposades a persones no residents 
1. Les persones contra les quals s’incoï l’expedient sancionador que no constin com a 
residents al Principat d’Andorra han de constituir un dipòsit equivalent a l’import de la 
sanció aplicable des del mateix moment en què s’emet la constatació de la infracció. 
 
2. Si la persona en qüestió no pot dipositar aquest import, s’autoritza la presentació 
d’una caució o un aval suficient emès per qualsevol entitat bancària del Principat 
d’Andorra o per qualsevol altra persona solvent a criteri del Comú. 
 
3. En cas contrari, es poden adoptar les mesures cautelars adequades que s’escaiguin 
en dret per garantir l'eficàcia de la resolució que pugui recaure.  
 
4. En el supòsit en què la persona sancionada vulgui fer ús del règim previst a l’apartat 
1 de l’article anterior, ha d’indicar-ho expressament, i pot gaudir -si així ho fa- de la 
reducció que s’hi regula. En aquest cas, la liquidació de l’import reduït es fa en concepte 
de pagament de la sanció ferma. 
 
 
Article 10. Causes de finalització del procediment 
El procediment sancionador s’acaba: 
 

a) Pel pagament de la sanció imposada. 
b) Per una resolució sancionadora expressa o tàcita. 
c) Per una resolució que acorda el sobreseïment i l'arxiu de les actuacions. 

 
 
Article 11. Arxiu de les actuacions 
És procedent l’arxiu de les actuacions en els supòsits següents: 
 

a) Quan no han estat provats els fets que han estat la causa de la iniciació del 
procediment, o els fets provats no són constitutius d'infracció administrativa. 

b) Per impossibilitat d’imputar els fets a un presumpte responsable. 
c) Per defunció del presumpte responsable. 
d) Per prescripció de la infracció, d’acord amb el termini que estableixi la norma que 
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la tipifica. 
 
 
Disposició transitòria 
Els procediments iniciats i no resolts, abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordinació, 
es tramitaran d’acord amb l’establert en el procediment vigent a la data d’incoació. 
 
 
Disposició derogatòria 
Queda derogada expressament qualsevol disposició anterior que s’oposi a aquesta 
Ordinació i, expressament, l’Ordinació del 22-12-2016 reguladora del procediment 
sancionador de la parròquia d’Andorra la Vella. 
 
 
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. 
 
 

Setè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Ordinació 
de modificació de les Ordinacions del 13-4-2015 relatives a la normativa de 
règim intern de diferents serveis del Comú. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Miquel Canturri, conseller de Cultura i de 
Promoció Turística. 
 
El Sr. Miquel Canturri informa que, el mes d'abril del 2015, el Consell de Comú 
va aprovar les tres ordinacions que feien referència a la normativa de règim intern 
de les escoles artístiques del Comú: Institut de Música, Escola d'Art i Aula de 
Teatre i Dansa. Aquestes tres ordinacions, aprovades el 2015, provenien d'un 
reglament de règim intern que tenia el mateix redactat aprovat pel Consell de 
Comú del 27 de gener del 2011. Ja fa 11 anys. Aquestes tres ordinacions en els 
articles 5.1, 5.2 i 5.3 estipulen els diferents procediments per a les preinscripcions 
i matriculacions, períodes, reserves de plaça, pagament, retorns, anulꞏlacions, 
baixes, etc., les mensualitats, quotes, períodes, modalitats de pagament, etc., 
l'adjudicació de places, modalitats, admissió d'alumnes, preferències per als 
solꞏlicitants de la parròquia, etc. Després d'11 anys d'aplicació d'aquests 
procediments administratius, s'ha constatat la necessitat de millorar-los, ja que 
la pròpia evolució de l'oferta formativa de les tres escoles han motivat l'aparició 
de noves necessitats i noves casuístiques. Aquest fet es concreta en una millora 
dels procediments de tots aquests actes administratius que tenen a veure amb 
les inscripcions, pagaments, matriculacions, baixes, anulꞏlacions, retorns, etc. 
Per aquest motiu, des dels serveis culturals comunals, amb el suport del servei 
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jurídic, s'ha elaborat un esborrany de la normativa reguladora del procediment 
d'inscripció als ensenyaments de música, arts plàstiques, arts escèniques oferts 
pel Comú d’Andorra la Vella, que serà aprovada ben aviat per la Junta de Govern 
posterior a aquesta sessió de Consell de Comú. Una normativa que millora 
significativament l'actual establerta a les tres ordinacions del 2015 i que ha 
esdevingut obsoleta en alguns dels seus apartats. En definitiva, una nova 
normativa que ha de permetre donar una millor gestió administrativa, més 
eficient, més eficaç i, per tant, un millor servei al ciutadà. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per unanimitat. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 

ORDINACIÓ 
 
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns del 4 de novembre 
del 1993; 
 
Vista l’Ordinació del 13-4-2015, relativa a la normativa de règim intern de l’Institut de 
Música del Comú d’Andorra la Vella; 
 
Vista l’Ordinació del 13-4-2015, relativa a la normativa de règim intern de l’Escola d’Art 
del Comú d’Andorra la Vella; 
 
Vista l’Ordinació del 13-4-2015, relativa a la normativa de règim intern de l’Aula de 
Teatre i Dansa del Comú d’Andorra la Vella; 
 
Vista la voluntat d’unificar en una sola normativa aprovada per la Junta de Govern tota 
la regulació del procediment d’inscripció als ensenyaments de música, arts plàstiques i 
arts escèniques oferts pel Comú d’Andorra la Vella; 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 20 de juny del 2022, 
ha aprovat la següent: 
 
 

Ordinació del 20-6-2022 de modificació de les Ordinacions del 13-4-2015, 
relatives a la normativa de règim intern de diferents serveis del Comú 

 
 
Article 1 
Es deixa sense contingut els apartats 1. 2. i 3 de l’article 5. Normativa de funcionament 
de l’Ordinació del 13-4-2015, relativa a la normativa de règim intern de l’Institut de 
Música del Comú d’Andorra la Vella. 
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Article 2 
Es deixa sense contingut els apartats 1. 2. i 3 de l’article 5. Normativa de funcionament 
de l’Ordinació del 13-4-2015, relativa a la normativa de règim intern de l’Escola d’Art del 
Comú d’Andorra la Vella. 
 
 
Article 3 
Es deixa sense contingut els apartats 1. 2. i 3. de l’article 5. Normativa de funcionament 
de l’Ordinació del 13-4-2015, relativa a la normativa de règim intern de l’Aula de Teatre 
i Dansa del Comú d’Andorra la Vella. 
 
 
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. 
 
 

Vuitè.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Ordinació 
de modificació de l’Ordinació del 17-2-2022 de preus públics per a l’any 
2022. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Miquel Canturri, conseller de Cultura i de 
Promoció Turística. 
 
El Sr. Miquel Canturri informa que aquesta modificació és relativa a l'Institut de 
Música i té dos grans objectius importants a tenir en compte. El primer objectiu 
és de reduir, tant com sigui possible, la barrera econòmica d'accés a l'Institut de 
Música i això es concreta, al mateix temps, amb dues mesures rellevants. La 
primera, aquesta baixada del preu de la matrícula que passa en general dels 
119€ als 60,50€. Aquesta és una ajuda perquè les famílies que ho vulguin no 
hagin d'afrontar, només pel fet d'entrar a l'Institut de Música, una despesa 
important de cop. La segona acció que no té tant a veure amb els preus públics, 
tot i que sí hauran vist que la modificació de l'ordinació hi consten preus de 
lloguer d'instruments, és precisament disposar d'un banc d'instruments que 
permeti que els nens i les nenes que s'inicien a la música no hagin d'adquirir 
d'entrada instruments i que en alguns casos, poden arribar a ser molt cars i que, 
per tant, poden ser una barrera econòmica d'accés important i que cal reduir. El 
segon objectiu és aconseguir una ordinació que estructuri els preus a partir de 
les dues premisses bàsiques, que són la diferenciació de preu que ha d'existir 
entre assignatures individuals i colꞏlectives i la diferenciació de preus que ha 
d'existir en relació amb la durada de les assignatures. No és el mateix fer una 
classe d'instrument de 30 minuts que una de 60. Amb aquest exposat, planteja 
de manera general establir un preu per programa de cadascun dels programes 
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amb les assignatures que corresponguin. Un preu que complementa aquest 
programa i que, si és necessari, tenint en compte els factors de la durada de la 
classe i de si la classe és colꞏlectiva o bé individual. No es planteja un increment 
de preus, sinó que s'ha treballat perquè aquests canvis tinguin una mínima 
incidència possible per a les famílies i pels pressupostos comunals. De fet, en 
alguns casos, com els programes d'adults, llenguatge i instrument o formacions 
conjunt instrumental i instrument veuran reduïda la seva quota. 
 
La cònsol major afegeix que aquesta ordinació també afecta a uns preus que s’hi 
ha afegit de les activitats del Casal d’Infants El Llamp de l’Àrea de Social. 
Seguidament, cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona vol fer arribar el seu agraïment perquè, tant la 
Sra. Meritxell Pujol com el Sr. Miquel Canturri, han informat d’aquestes propostes 
els membres de la minoria. 
 
La cònsol major manifesta que ella també els ha informat sobre el procediment 
sancionador.  
 
La Sra. Maria Dolors Carmona també li agraeix aquestes explicacions a la cònsol 
major. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra manifesta que valora molt positivament, tant el fet de la 
rebaixa de la matrícula, com el banc dels instruments per a les classes de música 
per als alumnes.  
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per unanimitat. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 

ORDINACIÓ 
 
Vista l’Ordinació del 17-2-2022 de preus públics per a l’any 2022; 
 
Atesa la voluntat del Comú de recuperar el servei d’acompanyament d’infants a les 
activitats extraescolars realitzades al Centre Cultural La Llacuna i a la Sala Polivalent 
ubicada a la plaça del Poble, resultant necessari d’incloure el corresponent preu públic 
d’aquest servei a l’Ordinació de preus públics vigent; 
 
Atesa la voluntat del Comú d’oferir noves modalitats d’inscripció a les activitats previstes 
per al curs 2022-2023 de l’Institut de Música, de l’Aula de Teatre i Dansa i de l’Escola 
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d’Art, amb l’objectiu d’unificar i simplificar els preus públics de les classes de teatre per 
a infants i joves, independentment de les edats; adaptar les mensualitats en funció de 
les hores matriculades a la setmana; i ampliar l’oferta horària amb l’objectiu de donar 
més resposta a les necessitats dels usuaris.  
 
Atesa la voluntat del Comú d’unificar la normativa comunal reguladora del procediment 
d’inscripcions, baixes i devolucions dels ensenyaments de música, arts plàstiques i arts 
escèniques, sota una norma aprovada per la Junta de Govern, de manera que es doti a 
aquesta reglamentació de l’agilitat i l’adaptabilitat que requereixen les necessitats 
canviants de cada curs acadèmic.  
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 20 de juny del 2022, 
ha aprovat la següent: 
 
 

Ordinació del 20-6-2022 de modificació de l’Ordinació del 17-2-2022 de preus 
públics per a l’any 2022 

 
 
Article 1 
Es modifica l’“Annex 2: Activitats per a infants i adults (Articles 6, 7, 8, 9 i 10)”, afegint 
l’acompanyament dels infants des de les instalꞏlacions del Llamp cap a altres activitats 
extraescolars que es desenvolupen a La Llacuna i a la Sala Polivalent, el qual queda 
incorporat com segueix: 
 
Annex 2: Activitats per a infants i adults (Articles 6, 7, 8, 9 i 10) 
 

Concepte Import 

Activitats de Social Resident 

Casal d’Infants El Llamp i Ludoteca de Santa 
Coloma 

 

.../...  

Servei d’acompanyament des de les 
instalꞏlacions d’El Llamp a les activitats 
extraescolars que es desenvolupen a La 
Llacuna i la Sala Polivalent 

 

1 acompanyament a la setmana 8,00 euros/mes 

2 acompanyaments a la setmana 16,00 euros/mes 

3 acompanyaments a la setmana 24,00 euros/mes 
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4 acompanyaments a la setmana 32,00 euros/mes 

5 acompanyaments a la setmana 40,00 euros/mes 

 
 
Article 2 
Es modifica l’“Annex 2: Activitats per a infants i adults (Articles 6, 7, 8, 9 i 10)”, modificant 
l’apartat relatiu a l’Institut de Música, curs 2022-2023, tal com segueix: 
 

1.1. Matrícules 

Codi i concepte Descripció Import 

IM1102 Matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada o bé 
quan retorni després d’haver solꞏlicitat una 
baixa, si l’alta s’efectua abans del 31 de 
desembre del curs vigent 

60,50 euros 

IM1101b Matrícula 
(reduïda) 

Alumnat matriculat per primera vegada o bé 
quan retorni després d’haver solꞏlicitat una 
baixa, si l’alta s’efectua a partir de l’1 de gener 
del curs vigent 

36,30 euros 

Serà exempt del pagament de la matricula l’alumnat que només es matriculi a Banda, 
Orquestra, Conjunt de Piano, Conjunt d’Acordió, Conjunt de Guitarra o Cambra; 
aquesta exempció es revocarà si no s’assisteix a les activitats que programi cada 
assignatura. També seran exempts del pagament de la matricula i les mensualitats 
les persones que participin als projectes de música comunitària que s’impulsin des de 
l’Institut de Música. 

1.2. Mensualitats dels Programes de Cicle bàsic sensibilització, Cicle elemental, 
Cicle mitjà, Avançat, Adults i Formacions 

Codi i concepte Descripció Import 

IM1202 Programa 
Cicle elemental 

Conjunt d’assignatures de cada curs del 
Programa Cicle elemental, d’acord amb l’oferta 
educativa i no incloent la realització d’un 
instrument secundari 

61,40 euros 

IM1203 Programa 
Cicle mitjà 

Conjunt d’assignatures de cada curs del 
Programa Cicle mitjà, d’acord amb l’oferta 
educativa i no incloent la realització d’un 
instrument secundari. 

61,40 euros 
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IM1204 Programa 
Avançat 

Conjunt d’assignatures de cada curs del 
Programa Avançat, d’acord amb l’oferta 
educativa i no incloent la realització d’un 
instrument secundari. 

61,40 euros 

IM1205 Programa 
d’Adults 

Inclou Llenguatge musical (excepte llenguatge 
del Cicle mitjà) i 40 minuts d’Instrument 

68,00 euros 

IM1206 Programa de 
Formacions 

Inclou un conjunt (Banda, Orquestra, Conjunt 
de Guitarra, Conjunt d’Acordió o Conjunt de 
piano) i 40 minuts d’Instrument 

68,00 euros 

1.3. Mensualitats del Cicle elemental individualitzat i convenis 

Codi i concepte Descripció Import 

IM1301 Llenguatge Llenguatge musical 13,64 euros 

IM1302 Conjunt 
vocal 

Conjunt vocal 13,64 euros 

IM1303 Conjunt 
instrumental 

Conjunt instrumental 13,64 euros 

IM1304 Instrument 
individualitzat 

Inclou l’assignatura d’instrument amb un màxim 
de 50 minuts 

20,47 euros 

IM1305 Conveni 
Inclou les assignatures que es realitzin a 
l’Institut de Música, d’acord amb convenis 
establerts 

38,00 euros 

1.4. Mensualitats de l’Aula Oberta 

Codi i concepte Descripció Import 

IM1401 Assignatura 
1 Inst 10m 

Inclou 10 minuts d’Instrument 24,07 euros 

IM1402 Assignatura 
1 Inst 15m 

Inclou 15 minuts d’Instrument 30,16 euros 

IM1403 Assignatura 
1 Inst 20m 

Inclou 20 minuts d’Instrument 36,24 euros 

IM1304 Assignatura 
1 Inst 30m 

Inclou 30 minuts d’Instrument 48,41 euros 

IM1405 Assignatura 
1 Inst 40m 

Inclou 40 minuts d’Instrument 60,58 euros 
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IM1406 Assignatura 
1 Inst 50m 

Inclou 50 minuts d’Instrument 72,75 euros 

IM1407 Assignatura 
1 Inst 60m 

Inclou 60 minuts d’Instrument 84,92 euros 

IM1408 Assignatura 
1 Colꞏlectiva 

Inclou una assignatura colꞏlectiva d’una durada 
màxima de 120 minuts. Excepte les 
assignatures de Banda, Orquestra, Conjunt de 
Pianos, Conjunt d’Acordions, Conjunt de 
Guitarres i Cambra. 

84,92 euros 

IM1409 Assignatura 
1 Conjunts 

Inclou només una de les següents 
assignatures: Banda, Orquestra, Conjunt de 
Piano, Conjunt d’Acordió, o Conjunt de Guitarra 

10,00 euros 

IM1410 Assignatura 
1 Cambra 

Inclou l’assignatura Cambra d’una durada 
màxima de 60 minuts 

32,00 euros 

L’assignatura 1 d’aquest programa sempre haurà de ser l’assignatura que es realitzi 
que tingui un import més elevat. 

1.5. Complements als programes de Cicle elemental, Avançat i Cicle mitjà 

Codi i concepte Descripció Import 

IM1501 Optativa 2n 
Instrument 30m 

Complement per la realització de l’optativa de 
segon instrument del Cicle mitjà, de 30 minuts 

5,49 euros 

IM1502 Optativa 2n 
Instrument 40m 

Complement per la realització de l’optativa de 
segon instrument del Cicle mitjà, de 40 minuts 

7,32 euros 

IM1503 Optativa 2n 
Instrument 50m 

Complement per la realització de l’optativa de 
segon instrument del Cicle mitjà, de 50 minuts 

9,15 euros 

IM1504 Optativa 2n 
Instrument 60m 

Complement per la realització de l’optativa de 
segon instrument del Cicle mitjà, de 60 minuts 

10,98 euros 

IM1505 Segona 
especialitat 

Inclou l’assignatura instrument de 60 minuts 
d’una segona especialitat del Cicle mitjà, i la 
resta d’assignatures específiques d’aquesta 
especialitat, sempre que es cursi 
simultàniament amb una altra especialitat 

33,00 euros 

IM1506 Complement 
Ind 10m 

Inclou 10 minuts setmanals addicionals de 
classe individual 

1,83 euros 

IM1507 Complement 
Ind 15m 

Inclou 15 minuts setmanals addicionals de 
classe individual 

2,75 euros 
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IM1508 Complement 
Ind 20m 

Inclou 20 minuts setmanals addicionals de 
classe individual 

3,66 euros 

IM1509 Complement 
Ind 30m 

Inclou 30 minuts setmanals addicionals de 
classe individual 

5,49 euros 

IM1510 Complement 
Ind 40m 

Inclou 40 minuts setmanals addicionals de 
classe individual 

7,32 euros 

IM1511 Complement 
Ind 50m 

Inclou 50 minuts setmanals addicionals de 
classe individual 

9,15 euros 

IM1512 Complement 
Ind 60m 

Inclou 60 minuts setmanals addicionals de 
classe individual 

10,98 euros 

IM1513 Complement 
Col 

Inclou una assignatura colꞏlectiva d’una durada 
màxima de 60 minuts. Excepte les assignatures 
de Banda, Orquestra, Conjunt de Piano, 
Conjunt d’Acordió, Conjunt de Guitarra i 
Cambra. 

5,49 euros 

IM1514 Complement 
Col 120m 

Inclou una assignatura colꞏlectiva d’una durada 
de més de 60 minuts i d’un màxim de 120 
minuts. S’exceptua Banda, Orquestra, Conjunt 
de Guitarra, Conjunt d’Acordió i Conjunt de 
Piano. 

10,98 euros 

IM1415 Complement 
Conjunts 

Inclou una de les següents assignatures 
addicionals que no es contemplin en el Pla 
d’estudis matriculat: Banda, Orquestra, Conjunt 
de Guitarres, Conjunt d’Acordió i Conjunt de 
Piano. 

10,00 euros 

IM1416 Complement 
Cambra 

Inclou l’assignatura Cambra de 60 minuts com 
a màxim. 

10,98 euros 

1.6. Complements a la resta de programes 

Codi i concepte Descripció Import 

IM1601 Complement 
Ind 10m 

Inclou 10 minuts setmanals de classe individual 2,58 euros 

IM1602 Complement 
Ind 15m 

Inclou 15 minuts setmanals de classe individual 
3,87 euros 

IM1603 Complement 
Ind 20m 

Inclou 20 minuts setmanals de classe individual 
5,16 euros 



ACdC núm. 22/06 
20/06/2022 

 28

IM1604 Complement 
Ind 30m 

Inclou 30 minuts setmanals de classe individual 
7,74 euros 

IM1605 Complement 
Ind 40m 

Inclou 40 minuts setmanals de classe individual 
10,32 euros 

IM1606 Complement 
Ind 50m 

Inclou 50 minuts setmanals de classe individual 
12,90 euros 

IM1607 Complement 
Ind 60m 

Inclou 60 minuts setmanals de classe individual 
15,48 euros 

IM1608 Complement 
Col 

Inclou una assignatura colꞏlectiva d’una durada 
màxima de 60 minuts. Excepte les assignatures 
de Banda, Orquestra, Conjunt de Piano, 
Conjunt d’Acordió, Conjunt de Guitarra i 
Cambra. 

7,74 euros 

IM1609 Colꞏlectiu 
120m 

Inclou una assignatura colꞏlectiva d’una durada 
de més de 60 minuts i d’un màxim de 120 
minuts. S’exceptua Banda, Orquestra, Conjunt 
de Guitarra, Conjunt d’Acordió i Conjunt de 
Piano. 

15,48 euros 

IM1610 Complement 
Conjunts 

Inclou una de les següents assignatures 
addicionals que no es prevegin en el Pla 
d’estudis matriculat: Banda, Orquestra, Conjunt 
de Guitarres, Conjunt d’Acordió i Conjunt de 
Piano. 

10,00 euros 

IM1611 Complement 
Cambra 

Inclou l’assignatura Cambra de 60 minuts com 
a màxim. 

15,48 euros 

1.7. Altres preus 

Codi i concepte Descripció Import 

IM1701 Lloguer 
instrument 1r any 

Lloguer individual d’un instrument, pel primer 
curs que realitzi l’assignatura d’instrument 

6,00 
euros/mes 

IM1701b Lloguer 
instrument 1r any 
compartit 

Lloguer colꞏlectiu d’un instrument, pel primer 
curs que realitzi l’assignatura d’instrument 

3,00 
euros/mes 

IM1702 Lloguer 
instrument 3r any 

Lloguer individual d’un instrument, a partir del 3r 
curs que realitzi l’assignatura d’instrument 

12,00 
euros/mes 
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IM1702b Lloguer 
instrument 3r any 
compartit 

Lloguer compartit d’un instrument, a partir del 3r 
curs que realitzi l’assignatura d’instrument 

6,00 
euros/mes 

IM1703 Monogràfics 
per alumnes 
matriculats 

Inclou una hora de monogràfic per alumnat que 
estigui matriculat en algun altre programa 

4,50 
euros/hora 

IM1703b 
Monogràfics per 
alumnes no 
matriculats 

Inclou una hora de monogràfic per alumnat que 
no estigui matriculat en cap altre programa 

6,00 
euros/hora 

IM1704 Exàmens 
lliures 

Inclou la inscripció als exàmens lliures 71,50 euros 

IM1705a Material 
Sensibilització 

Quota de material escolar per alumnat del 
Programa de Sensibilització 

6,00 euros 

IM1705b Material CE 
i CM 

Quota de material escolar per alumnat dels 
programes de Cicle elemental i Cicle mitjà 

11,00 euros 

IM1705c Material 
Quota de material escolar per la resta de 
programes 

6,00 euros 

1.8. Descomptes 

Descomptes per mensualitats i matrícula 

Residents a la parròquia 
d’Andorra la Vella: 5% 

Descompte als residents a la parròquia d’Andorra la Vella, 
en la matrícula i en les mensualitats 

Germans inscrits: 10% 

Descompte per 3 germans inscrits a qualsevol de les 
escoles de La Llacuna (Institut de Música, Escola d’Art i 
Aula de Teatre i Dansa), en la matrícula i en les 
mensualitats 

Targetes Magna, Plata o 
Or: 5% 

Descompte amb la targeta magna o targeta plata o or del 
Comú d’Andorra la Vella en la matrícula i en les 
mensualitats 

Descomptes per monogràfics 

2n monogràfic: 5% Descompte pel segon monogràfic que es realitzi 

3r monogràfic: 10% Descompte per 3 o més monogràfics realitzats 

Residents a la parròquia 
d’Andorra la Vella: 5% 

Descompte als residents a la parròquia d’Andorra la Vella 
(acumulable als altres descomptes) 
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Descomptes per monogràfics amb el Carnet Jove 

Persones no 
matriculades i amb 
Carnet Jove 

S’aplica el preu de monogràfic per persones matriculades 

Persones matriculades a 
qualsevol de les escoles i 
amb Carnet Jove: 10% 

10% de descompte en el preu de monogràfic per persones 
matriculades 

Les inscripcions, baixes i devolucions es tramiten de conformitat amb la “Normativa 
reguladora del procediment d’inscripció als ensenyaments de música, arts plàstiques 
i arts escèniques oferts pel Comú d’Andorra la Vella” aprovada per la Junta de Govern. 

 
 
Article 3 
Es modifica l’“Annex 2: Activitats per a infants i adults (Articles 6, 7, 8, 9 i 10)”, modificant 
l’apartat relatiu als cursos de l’Aula de Teatre i Dansa i de l’Escola d’Art 2022-2023, tal 
com segueix: 
 
Annex 2: Activitats per a infants i adults (Articles 6, 7, 8, 9 i 10) 
 

Activitats culturals   

.../... .../... 

B) Aula de Teatre i Dansa  

.../... .../... 

Curs de Teatre 2022-2023  

Teatre infants i joves  

Matrícula  57,50 euros 

Matrícula reduïda (a partir de l’1 de gener de cada 
curs) 

37,50 euros 

45 minuts setmanals 22,00 euros/mes 

1 hora setmanal  23,00 euros/mes 

1,5 hora setmanal  24,00 euros/mes 

2 hores setmanals  25,00 euros/mes 

3 hores setmanals  27,00 euros/mes 
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.../... .../... 

Les inscripcions, baixes i devolucions es tramiten 
de conformitat amb la “Normativa reguladora del 
procediment d’inscripció als ensenyaments de 
música, arts plàstiques i arts escèniques oferts pel 
Comú d’Andorra la Vella” aprovada per la Junta de 
Govern. 

 

.../...  

Curs de Dansa 2022-2023  

Les inscripcions, baixes i devolucions es tramiten 
de conformitat amb la “Normativa reguladora del 
procediment d’inscripció als ensenyaments de 
música, arts plàstiques i arts escèniques oferts pel 
Comú d’Andorra la Vella” aprovada per la Junta de 
Govern. 

 

.../...  

C) Escola d’Art  

Curs 2022-2023  

Les inscripcions, baixes i devolucions es tramiten 
de conformitat amb la “Normativa reguladora del 
procediment d’inscripció als ensenyaments de 
música, arts plàstiques i arts escèniques oferts pel 
Comú d’Andorra la Vella” aprovada per la Junta de 
Govern. 

 

 
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. 
 
 

Novè.- Informació relativa a l’acta del Consell Assessor del pla 
de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror de l’11 de novembre del 2021. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i conseller de 
Serveis Públics i de Finances. 
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El Sr. David Astrié informa que, de fet, aquesta és l'acta de la darrera reunió del 
Consell Assessor que es va celebrar el 2021 i, per tant, sota la presidència del 
Comú d’Andorra la Vella. Recorda que el Consell Assessor està format, a banda 
dels quatre cònsols que conformen la Comissió de gestió, també per 
associacions de defensa de la natura i també pels propis cortalans de la vall del 
Madriu. Ja s’ha celebrat una altra reunió del Consell Assessor, fa tot just un mes, 
amb la qual cosa, hi ha un retard d’una acta. Però no hi ha gaires notícies al 
respecte. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es dona la corporació per informada. 
 
 

Desè.- Informació relativa als acords adoptats en les darreres 
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 27 d’abril i 4, 11, 18 i 25 de maig del 2022. Tot seguit, cedeix 
la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern del 4 de maig del 2022, pel qual s’acorda ampliar el contracte amb 
l'empresa Dipro 12, SL, per un import de 10.425,01€, IGI no inclòs, corresponent 
a la regularització dels honoraris dels mesos 16 a 18 de l'obra, empresa 
adjudicatària dels serveis de propietat delegada per a la coordinació i control de 
les obres de reconstrucció del Centre Esportiu dels Serradells. Demana saber 
com s'ha realitzat tot el càlcul corresponent a l'ampliació d'aquest contracte, que 
és de 2 mesos. Vist que el concurs, a l'inici, valia 52.125€, demana saber com 
es fa aquest càlcul i com es distribueix. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Alain Cabanes, conseller d’Esports i de 
Joventut. 
 
El Sr. Alain Cabanes respon que aquest contracte tenia una durada prevista 
d’entre 15 i 18 mesos. Es va fer un document d’Autorització i Compromís de 
despesa corresponent a 15 mesos, veient com anava l'obra. Ara, es tracta 
d'ampliar aquesta despesa per a tres mesos més, cosa que preveu el contracte. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Lídia Samarra.  
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La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern del 27 d’abril del 2022, pel qual s’acorda la solꞏlicitud número 5124429, 
a nom de la Sra. Judith de la Casa Ubach, relativa a la demanda d'ampliació de 
l'edifici situat al carrer de l'Aigüeta, núm. 7-15 i carrer Joan Maragall, 11-13. 
Demana saber si es tracta de les obres del Centre Comercial Andorrà. 
 
La cònsol major respon que no es tracta ben bé de les obres del centre comercial. 
Les obres del centre comercial van ser aprovades fa un any i mig o dos. Aquesta 
solꞏlicitud fa referència a la construcció d’uns xalets, a sobre de la coberta, per 
part de la família. És una ampliació suplementària a les que ja es van autoritzar 
en el seu dia. Cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta 
de Govern del 4 de maig del 2022, pel qual s’acorda la promoció, mitjançant 
concurs de mobilitat interna, del Sr. TFE com a treballador públic indefinit, en la 
plaça de cap d’Àrea del Centre Interactiu de la Bicicleta, amb un període de prova 
de 6 mesos, a comptar de la data de la seva incorporació, i amb una classificació 
salarial corresponent al 80% de la banda salarial del grup funcional A, nivell 10. 
Li agradaria saber quines són les funcions i les tasques encomanades per a 
aquest nou lloc de treball. 
 
La cònsol major respon que les tasques d’aquesta persona estaven 
determinades a l’edicte. Farà les funcions d'un director d'un museu i les seves 
tasques seran, ja d'entrada, d’organitzar el museu, organitzar les visites, els 
elements, com s'ha d'utilitzar tot, el que es vendrà, el que no es vendrà, els 
horaris, la gestió, el personal que es necessitarà. Haurà de fer les feines típiques 
d'un director d’un museu. Això és el que es preveu. No es pot utilitzar el terme 
director perquè els organigrames comunals no ho preveuen. Per tant, s’utilitza la 
figura de cap d'Àrea. Es podria nomenar com a director, però el càrrec, com a 
funcionari, és de cap d'Àrea. Cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona respon que la figura és de cap d’Àrea. Vist que 
és un nou lloc de treball que no existia fins ara, demana poder obtenir una còpia 
de la fitxa tècnica corresponent a aquesta plaça per conèixer realment quines 
són les competències que se li encomana. 
 
La cònsol major respon que li farà arribar. La fitxa està aprovada per la Junta de 
Govern. Torna a cedir la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona fa referència a que el seu salari serà corresponent 
al 80% de la banda salarial del grup funcional A, nivell 10. Per fer-se una idea, 
demana saber quin import anual brut es preveu per a aquest lloc de treball. 
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La cònsol major respon que, en aquests moments, no disposa d’aquesta 
informació. Caldria consultar la graella de salaris del Comú. Li farà arribar una 
còpia. Demanarà al Departament de Recursos Humans de fer-li arribar la darrera 
actualització. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona fa referència a que és un concurs de mobilitat 
interna. Vist que hi ha un període de prova de sis mesos, demana saber com i 
qui valorarà aquest període de prova. 
 
La cònsol major respon que és un concurs de mobilitat interna perquè així ho 
obliga la llei. Abans de publicar un concurs extern, cal passar pel de mobilitat 
interna. I la valoració del període de prova l’haurà de fer la Junta de Govern, a 
proposta del Comitè tècnic de selecció de Recursos Humans que ho valori amb 
antelació. Cedeix altra vegada la paraula a la Sra. Maria Dolos Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana que se li informi del tribunal que va 
valorar les candidatures i els membres que el configurava. No demana l'informe 
de selecció però sí la configuració del Comitè tècnic de selecció. 
 
La cònsol major respon que hi havia la directora de Recursos Humans. No 
recorda exactament tots els components del comitè però li farà arribar aquesta 
informació. Això ja estava establert en el mateix edicte publicat. Ja hi constava 
quins serien els membres del comitè. Cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria 
Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona, vist que és un cap d'Àrea, demana saber si 
aquesta persona tindrà els seus colꞏlaboradors. Demana saber si la majoria ho 
ha previst i de quants colꞏlaboradors es tracta. 
 
La cònsol major respon que se li ha encarregat a aquesta persona que presenti 
un projecte de com ha de funcionar aquest museu i amb una explicació de tots 
els detalls. Aquesta és la tasca que està duent terme ara. Està redactant un 
estudi on hi consti les necessitats de personal per al museu. A posteriori, serà la 
Junta de Govern qui haurà de decidir i valorar les seves demandes. Precisament 
és una de les primeres tasques que se li ha demanat. Cedeix novament la 
paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta 
de Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda no proveir, mitjançant comissió 
de serveis, la plaça d’operari de gestió de la xarxa d’aigua potable, adscrita a 
l’Àrea de Gestió del Medi Ambient i Xarxa d’Aigua Potable, acordada en la Junta 
de Govern del 16 de març del 2022. Demana saber el motiu pel qual no es 
proveeix aquesta plaça. 
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La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i conseller de 
Serveis Públics i de Finances. 
 
El Sr. David Astrié respon que el motiu és que els requisits que es demanaven 
en aquest edicte eren uns que la persona no arribava a complir. Concretament, 
es demanava una certa formació en lampisteria i, en aquest cas, no arribava la 
persona a complir aquests requisits. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta 
de Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda formalitzar l'Annex al contracte 
signat el 9 de març del 2022 amb la UTE Maviparq -Eysa, formada per les 
societats Material Viari i Parquímetres 09, SL (Maviparq 09, SL) i 
Estacionamientos y Servicios, SAU (EYSA, SAU), adjudicatària del concurs 
nacional relatiu al subministrament, la instalꞏlació, la configuració, la posada en 
marxa i el manteniment del sistema de control d’estacionament de vehicles a la 
via pública de la parròquia d’Andorra la Vella, reduint l'import del contracte inicial 
en 5.163,15€. Felicita la majoria comunal perquè s'hagi pogut reduir aquest 
import. Però, demana saber a què respon aquesta reducció de l'import inicial. 
 
La cònsol major respon que s'han comprat un o dos parquímetres de menys. Els 
parquímetres anaven per preu unitari. El concurs preveia un preu unitari. Es va 
calcular, no ho recorda exactament, l’adquisició d’uns 70 parquímetres. Doncs al 
final només se n’ha comprat 68. Aquesta reducció de preu es deu a això. S'han 
adquirit menys parquímetres dels previstos. Cedeix de nou la paraula a la Sra. 
Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber quan es preveu implementar la 
colꞏlocació i posada en funcionament d’aquests nous parquímetres. 
 
La cònsol major respon que cada dilluns posa la mateixa pregunta al 
departament oportú. I aquest passat dilluns, li van assegurar que els 
parquímetres ja estan aquí. Han arribat fa aproximadament un mes. S’ha 
començat a realitzar l'obra civil i ben aviat es començaran a instalꞏlar. Per tant, 
espera que la posada en funcionament sigui ben aviat. Assegura que, durant el 
mes de juliol, podrien estar en funcionament. Cedeix novament la paraula a la 
Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona, en relació amb aquest projecte, demana saber 
com i quan es preveu informar-ne a la ciutadania. Recorda que, en algun 
moment, els membres de la minoria ja ho van proposar. Ho demana perquè el 
ciutadà i el visitant no es trobi d'un dia per l’altre amb una nova gestió dels 
parquímetres. 
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La cònsol major respon que molta cosa no canvia. El preu no varia. L'únic que 
no es podrà efectuar el pagament amb monedes, s'haurà de fer amb targeta o 
amb una app. Però la campanya de comunicació està prevista. Fins que no es 
conegui la data exacta de la posada en funcionament, no es pot començar a 
comunicar. Es farà una setmana abans. Avui mateix, ha tractat precisament 
aquest assumpte a la reunió que es manté setmanalment amb el Servei de 
Circulació i el Gabinet de Comunicació. Però no es pot fer dos mesos abans per 
no confondre a la ciutadania. Quan sigui el moment, una setmana abans, ja es 
durà a terme aquesta campanya de comunicació. Aquesta és la voluntat de la 
majoria. Cedeix altra vegada la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana si la cònsol major preveu convocar 
alguna reunió de la comissió corresponent. 
 
La cònsol major respon que, per ara, no, però si sorgeix algun assumpte 
important li n’informarà. Cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana d’obtenir la informació abans de la 
posada en funcionament per estar-ne al corrent abans que els ciutadans. 
 
La cònsol major respon que mirarà de fer-ho. Ara, cedeix la paraula al Sr. Sergi 
González. 
 
El Sr. Sergi González solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda contractar els serveis de la 
Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell per a la realització de les tasques 
de neteja i manteniment dels pipicans de la parròquia, del 3 de maig al 31 de 
desembre del 2022, renovable tàcitament per períodes anuals fins a un màxim 
de 6 anys incloent el període principal i les seves pròrrogues, per un import 
mensual de 3.174,25€, IGI no inclòs. Demana saber quin és l'import de la taxa 
de tinença de gossos que el Comú va recaptar durant l'any 2021. 
 
La cònsol major respon que això no té res a veure amb l’acord de referència. Li 
torna a cedir la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González afirma que sí que hi té relació. Recorda que un dels motius 
d'aquesta taxa era per a la millora dels pipicans. Demana saber quines millores 
s'han fet. 
 
La consol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié. 
 
El Sr. David Astrié respon que hauria de revisar les dades per parlar amb 
exactitud. De memòria, recorda que s’havia pressupostat uns 30.000€ o 40.000€ 
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anuals a nivell de recaptació de la taxa de gossos. Aquest import de 3.174€ 
mensuals, durant uns 8 mesos, vindria a equilibrar aproximadament els 
ingressos i la partida que es destina a aquest efecte. 
 
La cònsol major afegeix que aquest tipus de contractació va una mica més enllà 
que el mateix concepte d’amortitzar-ne la despesa. Perquè es tracta de l'Escola 
de Meritxell i el Comú ha de colꞏlaborar amb aquests conceptes. Cedeix de nou 
la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González agraeix les explicacions. Però, hi ha aquesta partida de la 
taxa que es destina per aquest import però, per altra banda, també pot servir per 
a millores de pipicans. També una part de la taxa va destinada a això. 
 
La cònsol major respon afirmativament i cedeix novament la paraula al Sr. Sergi 
González. 
 
El Sr. Sergi González solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de l’11 de maig del 2022, pel qual s’acorda atorgar una subvenció a 
l’Associació de Comerciants del Centre Històric d'Andorra la Vella, per un import 
de 26.308,99€, per a l'execució de diverses accions del Pla Estratègic del Centre 
Històric durant l'any 2022. Demana saber quines accions es corresponen a la 
subvenció. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Meritxell López, consellera de 
Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius. 
 
La Sra. Meritxell López respon que aquest import es correspon a tres conceptes. 
En primer lloc, 23.100€ corresponents al salari de la coordinadora de l'Associació 
del Centre Històric. Es tracta d'una persona administrativa i aquesta colꞏlaboració 
ja va començar a finals de l'any passat, aprovat en la Junta de Govern pertinent. 
I aquesta és la continuïtat corresponent als 12 mesos d'aquest any. Això 
correspon a la tasca de gestió diària de l'associació, ja s'està ficant bastant el fil 
a l'agulla i s'està treballant bastant intensament en involucrar els comerços i 
establiments de la zona del Centre Històric amb captació d’associats. Després, 
es destinen 1.254€ en concepte de gestoria i 1.954,99€ corresponents al 
manteniment de la web, les xarxes socials i la comunicació, més la despesa 
informàtica. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González fa referència a la figura de dinamitzador de què disposava 
el Comú i on jugava un paper important per evitar que el Comú hagués de pagar 
subvencions. En aquest cas, el Comú atorga una subvenció per pagar una 
administrativa. Demana explicacions sobre aquest fet. 
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La cònsol major cedeix de nou la paraula a la Sra. Meritxell López. 
 
La Sra. Meritxell López respon que aquesta persona administrativa no té ben bé 
el mateix paper que el del dinamitzador comercial del Comú. Això va més en la 
línia del funcionament diari de l'operativa de l'associació. Aquesta persona fa la 
gestió i la coordinació del funcionament de l’associació internament. 
 
La cònsol major afegeix que el dinamitzador és més general per a tota la 
parròquia. Aquí, cal saber que l'associació té les seves relacions amb els seus 
associats i té les seves accions pròpies. Des del pla estratègic, el Comú ajuda a 
aquesta persona. Fa bastants anys que el Comú està pagant aquest tipus de 
subvencions a l'Associació del Centre Històric. Amb aquesta subvenció, es paga 
una part del salari de l'administratiu, després també es destina una part per a la 
comptabilitat, les despeses de gestoria i després l’associació ho ha de justificar. 
És una manera d'ajudar a què l'associació tiri endavant i funcioni. Cedeix 
novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González, des de que va començar aquest mandat, es passa d’una 
subvenció de 39.000€, destinats a la dinamitzadora exclusivament per a aquesta 
associació, a suprimir aquesta contractació. Llavors, el Comú va contractar un 
dinamitzador. I ara sorgeix un nou càrrec que és d’administrativa per la qual cosa, 
abans, no se li donava aquesta subvenció. Demana saber si això és així. 
 
La cònsol major respon que no es va suprimir. Es va donar la casualitat que la 
junta anterior va plegar. No hi havia una nova junta. I aleshores, durant un temps, 
no es va pagar aquesta subvenció perquè no hi havia administratiu, perquè no hi 
havia funcionament de nova junta. Ara, finalment hi ha una nova junta, des de fa 
uns mesos, i ara és quan han tornat a demanar la subvenció. Però no es va 
eliminar pel fet de tenir el dinamitzador comercial. Va ser un procés que va anar 
en paralꞏlel. Recorda que el Comú també dona una subvenció a l'Associació de 
Comerciants de Riberaygua i Travesseres, per ajudar-los amb la pàgina web. 
Són ajudes que es donen a les associacions. I es va donar la casualitat que, 
aproximadament, quan el Comú va contractar el dinamitzador, va ser quan 
l'antiga junta van plegar, coincidint també amb la pandèmia. Llavors no van trobar 
ningú que es posés al capdavant. Va costar trobar algú. Però ara ja fa uns mesos 
que hi ha una nova junta i està començant a funcionar i necessiten aquesta 
persona. Cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona solꞏlicita informació sobre dos acords presos per 
la Junta de Govern de la mateixa data, pels quals s’acorda la publicació d’un 
concurs de mobilitat per a una plaça de cap d’Equip de neteja de la via pública i 
la publicació d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria per a dues 
places d’auxiliar de xarxes i salubritat pública. Demana saber si aquestes 
contractacions corresponen a noves places o a cobertura de places vacants. 



ACdC núm. 22/06 
20/06/2022 

 39

La cònsol major respon que, en principi, no són places de nova creació. Hi ha 
nombrosos treballadors en situació de baixa mèdica en aquest departament i cal 
cobrir aquestes places. Cedeix la paraula al Sr. Gerard Estrella, conseller de 
Sostenibilitat i Innovació. 
 
El Sr. Gerard Estrella respon que la primera plaça és una plaça de cap d'Equip 
de tarda perquè aquesta plaça no està coberta a les tardes i hi ha una persona 
que cobreix tot el dia. Per a les altres dues places, es tracta d’un concurs on no 
s'hi ha presentat ningú. Aquesta proposta l’ha comentat amb el Sr. Sergi 
González, durant reunions de la comissió. És un departament que presenta força 
dificultat per trobar personal. S’han contractat persones que han durat poc temps 
a la plaça i han plegat o finalment han decidit no participar. Així doncs, el Comú 
continua mantenint aquests concursos oberts. Si mai no es presentés ningú, de 
manera interna, doncs caldrà publicar els edictes externs perquè continuen les 
dificultats per cobrir aquestes places. És important cobrir-les perquè cada dia hi 
ha més feina en aquest departament. 
 
La cònsol major afegeix que hi ha molt moviment de treballadors en aquest 
departament. Aquesta figura de cap d'Equip de tarda fins ara no existia però serà 
una persona interna que assumirà aquest lloc i continuarà fent la mateixa feina, 
però de passada, coordinarà. Però és un departament que ens preocupa perquè, 
amb la feina del sector de la construcció, costa trobar personal. A més, és molt 
important mantenir el nivell de neteja de la parròquia. No és fàcil i per això hi ha 
tant de moviment en aquest departament. Hi ha hagut alguna jubilació fins i tot i 
molts canvis. Cedeix la paraula de nou a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana la confirmació que no és una plaça de 
nova creació. Si falta aquest servei de tarda, s’entén que algú altre ha de cobrir 
aquest horari.  
 
La cònsol major respon que, amb el concepte de cap d'Equip, potser sí que és 
una plaça de nova creació perquè no hi havia un cap d'Equip de tarda. Però això 
no representa que s'incrementarà la plantilla. Si fins ara hi havia 50 treballadors, 
no n'hi haurà 51. Un d'aquests 50 serà el cap d'Equip de tarda i continuarà fent 
la seva feina a més de coordinar el servei. Aquesta és la voluntat de la majoria. 
Cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González solꞏlicita informació sobre els acords presos per la Junta 
de Govern de la mateixa data, pels quals s’acorda atorgar a la Federació 
Motociclista una subvenció per un import de 30.000€ amb motiu de l'organització 
de l’X-Trial – Andorra la Vella, que se celebrarà el 8 d’octubre del 2022, al 
Poliesportiu d’Andorra la Vella, subvenció que serà regulada mitjançant Conveni 
de colꞏlaboració i s’acorda formalitzar el Conveni de colꞏlaboració entre el Comú 
d'Andorra la Vella i el Consolat de Portugal relatiu a l'espectacle de la intèrpret 
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Cuca Roseta, que tindrà lloc el proper dia 16 de juliol, a les 20.30 h, al Centre de 
Congressos d’Andorra la Vella, en el marc del Festival de Fado Andorra 2022. 
Solꞏlicita poder obtenir una còpia d’aquests dos convenis de colꞏlaboració. I en 
el cas del conveni de colꞏlaboració amb el Consolat de Portugal, demana saber 
quines implicacions econòmiques o materials o d’espais representa. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Miquel Canturri. 
 
El Sr. Miquel Canturri respon que, quant al conveni de colꞏlaboració entre el 
Comú d’Andorra la Vella i el Consolat de Portugal, aquest festival de fado ja es 
va fer l'any passat. És un festival que se celebra a Madrid, a Barcelona i, en 
aquest cas, a Andorra. El Comú cedeix les instalꞏlacions del Centre de 
Congressos i el personal necessari per a l’organització del festival. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González torna a demanar de poder obtenir una còpia d’ambdós 
convenis. 
 
La cònsol major respon afirmativament. Ara, cedeix la paraula a la Sra. Maria 
Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta 
de Govern del 18 de maig del 2022, pel qual s’acorda formalitzar una Addenda 
al contracte de cessió d'ús signat el 10 de febrer del 2011 amb els germans Joan, 
Romà i Matilde Llorens Millat, la societat St. Georges, SA, la societat Inversions 
Materials, SAU i el Sr. Jordi Cerqueda Donadeu, relativa a la suspensió de la 
limitació d'ús i gestió establerta sobre una parcelꞏla de 395,50 metres quadrats, 
situada a Santa Coloma. L'objecte d'aquesta Addenda és per a permetre l'accés 
a les parcelꞏles contigües propietat d’alguns dels cedents, mentre siguin vigents 
els contractes d'arrendament a favor del Comú signats els dies 23 de juny del 
2021, 1 de juliol del 2021 i 1 d'octubre del 2021. Demana poder obtenir més detall 
relatiu al contingut d'aquesta addenda. 
 
La cònsol major respon que es tracta del que ha llegit a l’acord. Com a 
conseqüència dels terrenys que ha llogat el Comú a Santa Coloma, on hi anirà 
el nou parc Santa Coloma Parc. Aquell carrer és privat. Recorda que hi havia 
una barrera en aquell indret i només hi tenia accés la propietat. Ara com que el 
Comú ha llogat uns terrenys més enllà d'aquesta barrera, ha calgut arribar a un 
acord amb tots els propietaris perquè el Comú pugui passar i, de fet, tots els 
ciutadans que vagin a aquests terrenys que el Comú ha llogat. Entre tots els 
propietaris afectats i el Comú, s’ha arribat a l'acord pel qual la propietat ho 
deixarà obert i que aquesta limitació de pas no existirà, mentre el Comú sigui 
arrendatari d'aquests terrenys. És una addenda que té un únic punt i que diu 
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això: “Adoptar un conveni per tal de facilitar l'accés amb les degudes condicions 
a les noves parcelꞏles i s'aixeca aquesta limitació d'ús i gestió que preveia el 
contracte inicial”. Era un contracte que s'havia fet entre ells i el Comú. S’hi 
delimitava la zona fins on podia arribar el Comú, fins on hi havia la barrera. Ara, 
el Comú podrà anar més enllà, fins al parc. Cedeix de nou la paraula a la Sra. 
Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana si això té alguna implicació econòmica. 
 
La cònsol major respon que no, cap ni una. És fins i tot un formalisme. Hi ha 
propietaris que són molt formalistes i han volgut deixar-ho per escrit i signat. Però 
no afecta per res al preu del lloguer. En el redactat, només hi ha aquest article, 
és l’article tercer. Es preveu això i es ratifica tots els acords signats el 10 de febrer 
del 2021. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona, en relació amb aquest tema, demana saber si es 
tracta dels aparcaments dissuasius. Hi ha el parc infantil, però també hi haurà 
aquests parcs dissuasius. Demana quina és la previsió perquè entrin en 
funcionament. 
 
La cònsol major respon que convocarà una reunió molt aviat per informar-ne els 
membres de la minoria. S'estan fent les obres. Si tot va bé, les obres s'acabaran 
en 10 o 15 dies, pel que fa a la part del carrer. Aquests treballs han estat 
adjudicats en dues parts, el que és el parc i el que és l’aparcament. L'altre dia, 
en van parlar els membres de la majoria, durant la reunió de la Junta de Govern, 
i van acordar mantenir una reunió amb la minoria per explicar-los la voluntat de 
la majoria, d'acord amb les aportacions que van proposar els membres de la 
minoria. Es vol tirar-ho endavant al més aviat possible, quan estiguin acabades 
les obres. Ben aviat, convocarà aquesta reunió per explicar-los-hi el 
funcionament d’aquest parc i aparcaments. Torna a cedir la paraula a la Sra. 
Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona recorda que, en la reunió en què ja els van 
informar de les previsions d'aquest projecte, sobre qui s’estacionaria en aquests 
dos terrenys llogats, els membres de la majoria van fer referència a la possibilitat 
que un d'aquests estacionaments fos destinat per a camions. Demana saber si 
es manté aquesta proposta. 
 
La cònsol major respon que, per ara, sí. Els hi explicarà durant la propera reunió 
que convocarà. La majoria vol provar a veure com aniran els abonaments dels 
vehicles que vulguin estacionar en aquest preu reduït. En funció d'això, la 
voluntat de la majoria és de mantenir un bon tros d’aparcament destinat a 
camions. Si es valora que hi ha molta demanda, aleshores es podria replantejar, 
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però d'entrada es manté aquesta voluntat. Cedeix novament la paraula a la Sra. 
Maria Dolors Carmona.  
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber des de quan el Comú està pagant 
aquests lloguers. Un dels terrenys ja fa temps que s’està pagant, per un import 
d’uns 9.000€, i l'altre és més recent i també per un import similar. 
 
La cònsol major respon que és així. N’hi ha un que era més recent. Ara no  
recorda les dates exactes. Creu recordar que el terreny on anirà el parc era més 
vell i el de l’aparcament és més nou. El que es va signar amb el Sr. Llorens era 
més nou i el que es va signar amb la societat era més vell. Però ara no ho recorda 
exactament. N'hi havia un que tenia dos mesos de caució i ja han transcorregut 
aquests dos mesos. Espera poder acabar ben aviat els treballs del parc. La 
voluntat és inaugurar la part del parc cap a finals de juliol. Les obres segueixen 
el seu ritme correctament. L'altre dia, hi va estar. El material arriba amb el termini 
establert i, si tot va bé, a finals de juliol estarà acabat. Falta un mes per acabar 
els treballs. Llavors ja es podrà inaugurar. Pel que fa a la part de l’aparcament, 
també més o menys quadrarà en el temps. El Comú va llogar abans aquesta 
parcelꞏla, però per fer les obres, cal tenir el terreny a disposició i pagar-ne el 
lloguer. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona comunica que els membres de la minoria queden 
a l’espera de la convocatòria per a aquesta reunió per poder conèixer els 
terminis, les condicions i quan es posarà en marxa. Cal preveure que ara arriba 
l'estiu. 
 
La cònsol major respon que l'hagués volgut posar en funcionament abans. El 
Comú ha forçat molt perquè, almenys a l'agost i setembre, els ciutadans en 
puguin gaudir. I fa una setmana que li han assegurat que serà així. Passant per 
allà, ja es pot apreciar que la cosa avança a bon ritme. Està enfocada. 
Seguidament, torna a cedir la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta 
de Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda contractar els serveis de 
l'empresa Strategos, SL per a la prestació dels serveis d'assessorament i suport 
d'anàlisi econòmic i financer al Comú d’Andorra la Vella, així com elaborar les 
condicions econòmiques i contractuals en les quals s’ha de basar el plec de 
condicions per a la concessió administrativa del projecte d'habitatges a preu 
regulat, que es vol construir a la parcelꞏla de cessió obligatòria i gratuïta de la 
unitat d’actuació PP-SUR-15. L’import d’aquesta contractació ascendeix a 
20.377,50€, IGI inclòs. La Sra. Maria Dolors Carmona recorda que els membres 
de la majoria els hi van explicar aquesta contractació. Els membres de la minoria 
han trobat ara aquest acord. Es tracta de 20.377,50€. Ja fa un mes que el Comú 
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va fer aquest encàrrec. Demana saber si el Comú ja disposa d'aquest informe 
per conèixer quines són les propostes. 
 
La cònsol major respon que encara no. S'hi està treballant. S'han mantingut dues 
reunions. Està força avançat, però encara no se’n disposa. S’ha hagut de 
demanar informació al Colꞏlegi Oficial d'Arquitectes d’Andorra en relació amb el 
preu per metre quadrat d'obra acabada amb el tipus d'obra que es vol, als efectes 
de fer els càlculs econòmics sobre el que costarà aquest edifici i poder valorar 
com es fa la concessió. Encara s'hi està treballant per part de l'equip de Strategos 
i un advocat. S'està fent una bona feina, però encara falta. La cònsol major va 
demanar que estigués enllestit a finals de juliol. Espera poder-ho tenir. Hi va 
mantenir una reunió fa dos o tres dies. Li van dir que tan aviat els hi fessin arribar 
aquesta informació, en breu, podrien fer una proposta perquè l’empresa ja ho té 
tot molt elaborat i treballat. Però ara falta concretar. Tan aviat com sigui possible, 
n’informarà els membres de la minoria. Seguidament, cedeix la paraula al Sr. 
Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda convocar un concurs d'àmbit 
nacional per adjudicar, per lots, el subministrament de tres punts verds i tres mini 
deixalleries. A tal efecte s'aproven els plecs de condicions administratives i 
tècniques i que es publica al BOPA. Informa que, durant una reunió de la 
comissió corresponent, el Sr. Gerard Estrella li va explicar les possibles 
ubicacions d’aquestes punts. Li va sobtar parlar de tres nous punts, quan abans 
la majoria li havia dit que els dos punts verds adquirits pel Comú per a la zona 
de Terra Vella i la zona del Cedre no es podien colꞏlocar per queixes dels veïns. 
Llavors, els membres de la minoria van fer una proposta per la qual, vist que 
aquests dos punts verds no es colꞏloquen per aquest motiu, proposaven de 
valorar si no era necessari fer aquest concurs per tirar endavant aquests nous 
tres punts verds, vist que aquests dos punts no s'han colꞏlocat de la manera 
inicial que s'havia previst. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Gerard Estrella. 
 
El Sr. Gerard Estrella respon que, efectivament, van estar parlant d’aquests dos 
punts i tal com ho va comentar a la reunió de la comissió del divendres, el motiu 
pel qual no es va posar el punt verd a la zona de Terra Vella no era un tema de 
funcionament, era un tema visual. Llavors la majoria es va donar compte que els 
veïns de la zona utilitzaven aquest punt com a mini deixalleria. Es va decidir 
retirar-lo i, com que s'havia convocat un concurs per tres punts verds i tres mini 
deixalleries, que és un concurs que es fa per lots, és a dir, que es pot canviar els 
punts verds en mini deixalleria, en funció de les necessitats, i per coherència amb 
la prova pilot realitzada al Cedre i es va ubicar una mini deixalleria a 
l’aparcament, doncs en aquesta zona es farà el mateix. Es durà a terme una 
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prova pilot que s'està treballant i també es posarà una deixalleria a la zona baixa 
per donar més sentit i coherència a la feina que està fent el Comú en aquest 
sentit. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González confirma que això és l’acord a què van arribar durant la 
reunió de la comissió. Vist que el Comú disposa ara d’un cap d'Àrea del Pla 
Nacional de Residus i Abocaments, i vista aquesta inversió de prop de 80.000€ 
per cada unitat, es va mostrar sobtat durant la comissió. Vist que hi ha hagut 
aquesta modificació deguda a queixes dels veïns, la seva proposta era de no 
tirar endavant amb aquest concurs per a aquests nous tres punts verds fins que 
el Comú no hagués colꞏlocat aquests dos nous punts verds anteriors. 
 
La cònsol major respon que no es tracta de queixes dels veïns. Van ser més 
aviat suggeriments dels veïns. Allà on el Comú va ubicar inicialment aquest punt 
verd, als veïns els va semblar que no era el lloc més adient i van proposar de 
posar-lo més cap a la punta del carrer. Cedeix la paraula al Sr. Gerard Estrella. 
 
El Sr. Gerard Estrella reafirma que sobretot es tractava de suggeriments. Però 
com ha dit abans, aquests dos punts verds de què disposa el Comú actualment 
no estan perduts i s'ubicaran en altres barris on es durà a terme una prova en 
aquest sentit. Insisteix en el que ha dit al principi, el concurs s'ha fet per lots. Així 
doncs, es pot decidir quin tipus d'opció es desitja com a deixalleria o punt verd, 
en funció de les necessitats del Comú. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.  
 
La Sra. Maria Dolors Carmona solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta 
de Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda la publicació d’un concurs de 
mobilitat per proveir dues places de gestors per a l’Àrea de Tràmits, Tributs i 
Deutors. Desitjaria saber si aquestes dues places són de nova creació o de nova 
cobertura. 
 
La cònsol major respon que aquestes places són de cobertura. Avui no és 
present al Consell de Comú la consellera encarregada de l’Àrea corresponent, 
però recorda que són de cobertura. Hi havia persones en aquesta àrea que es 
trobaven en comissió de servei i alguns eventuals. Amb aquest concurs, la 
voluntat de la majoria és de regularitzar aquestes places. Però no s'incrementa 
el nombre de places que hi haurà en aquest departament. Seguidament, cedeix 
la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda contractar, pel procediment de 
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contractació directa, els treballs de retirada del paviment de l'aparcament 
Giberga situat a l’av. Santa Coloma, números 9-15, a l’UTE Mirador del Claror, 
per un import de 19.983,75€, IGI inclòs, empresa que realitza els treballs de 
construcció de l’edifici. Voldria saber per quina durada es va realitzar el contracte 
d'arrendament d'aquest terreny. 
 
La cònsol major respon que aquest contracte ja estava en vigor quan ella va 
arribar de cònsol major en aquest Comú. Per tant, com a mínim, la durada ha de 
ser de 6 o 7 anys. Ara no ho pot informar perquè no disposa de la informació. 
Però, hi havia una de les clàusules en el contracte que preveia aquesta situació. 
S'acostuma a posar però normalment no es fan complir. En aquest cas, s'ha 
donat aquesta situació i el Comú ha complert amb l’estipulat en el contracte. La 
propietat ho ha demanat. Pel que fa a la informació que solꞏlicita, la cònsol major 
li farà arribar. No recorda si es va signar sota el mandat de la cònsol major Maria 
Rosa Ferrer. L’actual cònsol major porta sis anys i mig al capdavant de la 
corporació i ja ho van trobar llogat. Però és que el temps passa ràpid. Confirma 
que s’han fet les comprovacions escaients al contracte. Cedeix novament la 
paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra demana la confirmació del fet que els treballs de retirada 
del paviment ja constava en el contracte qui els havia d’assumir. 
 
La cònsol major respon que hi ha bastants contractes, que precisament van 
comentar, que diuen que, quan es retiri, s'ha de deixar tal com estava, per dir-ho 
de manera planera, però en aquest cas, la propietat va exigir que el Comú ho 
complís. Confirma que el contracte de lloguer es va signar l’any 2015. Cedeix de 
nou la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra comunica que tenia més preguntes al respecte però, vist 
que aquest contracte no el va signar aquesta corporació, no les posarà. 
 
La cònsol major reafirma que no el va signar aquesta corporació. Tot seguit, 
cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda adjudicar el concurs nacional relatiu 
al subministrament per lots de tres vehicles industrials per a diferents serveis del 
Comú, i més concretament en relació al vehicle multifuncions fregadora 
decapadora amb aigua calenta per a l’Àrea d’Higiene i Salubritat Pública a 
l’empresa MAUCO, SA, per un import de 243.276€, IGI inclòs i un termini de 60 
dies naturals. Demana saber si aquesta màquina ha de substituir una de què ja 
disposava el Comú, si és una nova incorporació, els avantatges d'aquest sistema 
i si és un nou sistema, cosa que desconeix. 
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La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Gerard Estrella. 
 
El Sr. Gerard Estrella respon que els preus d'aquestes màquines sempre fan por 
perquè són imports molt elevats. Són màquines especials pera la neteja dels 
carrers públics. I aquesta màquina incorpora tota una sèrie de requeriments que 
són necessaris i que han estat estipulats des del Departament d'Higiene i 
d'Abocaments per netejar els carrers i facilitar aquestes feines. Són preus 
importants. Creu recordar que es tracta d’una nova incorporació perquè hi ha 
una demanda al respecte, acompanyada d’un informe relatiu al parc de vehicles 
del departament i que té una certa antiguitat. S’estan fent reparacions a aquests 
vehicles, les que es poden fer i, en funció de l'estat de la màquina, és més 
correcte substituir-la que fer-li les reparacions. En aquest cas concret, creu 
recordar que és una nova incorporació degut a una necessitat del servei ja que 
no podia fer correctament aquestes feines de manteniment que, també degut a 
la mancança de personal, el Comú està incorporant més eines com els bufadors 
i d'altres eines de netejar amb Kärcher els carrers. I aquestes eines s’han 
d’adequar a les diferents zones d'Andorra, que són carrers estrets. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre els acords presos per la Junta 
de Govern del 25 de maig del 2022, pels quals s’acorda dues solꞏlicituds, a nom 
de la Fundació Privada Armor, relatives al projecte de l’edifici d’habitatges socials 
situat al carrer Ciutat de Valls, 49-69. Tenint en compte que ambdós acords fan 
referència al mateix projecte, demana saber a quines modificacions fan 
referència.  
 
La cònsol major respon que, quan es fa la demanda de primera ocupació, s'han 
regularitzat els canvis que s'han anat fent. Es tracta de la ubicació de l’ascensor 
i també s’ha canviat alguna disposició. Hi ha hagut un canvi de pis d’habitatge a 
oficina. Hi ha hagut algun canvi petit però, abans d’obtenir la cèdula d'habitabilitat 
o la primera ocupació, es regularitza el projecte. Potser no és la millor manera 
de fer-ho però s’acostuma a fer així. Torna a cedir la paraula a la Sra. Lídia 
Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra comunica que tenia una altra pregunta relativa a si es duria 
a terme l’espectacle pirotècnic amb motiu de la Festa del Poble. Però ja li han 
respost abans que no es farà. 
 
La cònsol major respon que està suspès perquè no està “el horno para bollos y 
nunca mejor dicho”. També informa que la festa que tindrà lloc l’endemà 
d’aquesta sessió de Consell de Comú per a la inauguració de l’Enclau i celebrar 
la Festa de Sant Joan de la gent gran finalment ha estat traspassada directament 
a la sala la Consòrcia perquè la previsió meteorològica no està clara, pot fer 
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molta calor o ploure. Per tant, és més fàcil traslladar-ho directament a cobert i 
així anar sobre segur. Així s’evitarà d’haver de tornar a suspendre aquest acte. I 
encara que no es pugui inaugurar directament l’Enclau, també quedarà inaugurat 
d'alguna manera des d'aquí. Comunica que, per Sant Joan, es manté la festa 
però la pirotècnia s'ha suspès. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es dona la corporació per 
informada. 
 
 
 Onzè.- Precs i preguntes. 
 
La cònsol major informa que no ha estat presentada cap pregunta a aquesta 
sessió de Consell de Comú i, per tant, aquest punt de l’ordre del dia queda sense 
contingut. 
 
 
 
I, esgotat l’ordre del dia, la cònsol major aixeca la sessió. Són les 17.30 h de la 
tarda. 


