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L’any dos mil vint, divendres, dia 4 de desembre, a Casa Comuna 
d’Escaldes-Engordany, es reuneix el Consell de Comú en sessió 
ordinària. 
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Rosa Gili, cònsol major, assisteixen a la 
sessió tots els membres de la corporació. Havent-hi el quòrum requerit i 
essent les 17.00 hores es declara oberta la sessió. 
El Sr. secretari general, a petició de la Sra. cònsol major, dóna lectura a 
l’ordre del dia de la reunió: 

1. Proposta d’aprovació de les actes de les dues sessions precedents, 
dels dies 15 i 22 d’octubre de 2020. 

2. Proposta d’adjudicació definitiva de la concessió administrativa de 
l’ús privatiu dels espai de domini públic per a la col·locació, 
manteniment i explotació publicitària de suports de comunicació 
(format “opi”). 

3. Proposta d’adjudicació definitiva dels treballs de reforma i 
embelliment de diversos trams del passeig del Riu. 

4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’ordinació de 
subvencions i bonificacions a empreses i autònoms en el marc de la 
pandèmia del SARS-CoV-2 (Covid-19). 

5. Proposta d’aprovació del Decret de modificació de la descripció del 
lloc de treball de cap de Cadastre al registre de la funció pública 
comunal. 

6. Precs i preguntes. 

Es va trametre als consellers la següent documentació, adjunta a la 
convocatòria de la sessió: 

i)  Actes de les dues sessions precedents. 
ii) Edicte de convocatòria del concurs per a la concessió administrativa de l’ús 

privatiu dels espai de domini públic per a la col·locació, manteniment i 
explotació publicitària de suports de comunicació (format “opi”), plec de 
bases, informe d’adjudicació, acta de la mesa de contractació i proposta 
d’edicte d’adjudicació definitiva. 

iii) Edicte de convocatòria del concurs per a l’execució dels treballs de reforma 
i embelliment de diversos trams del passeig del Riu, plec de bases, informe 
d’adjudicació, acta de la Mesa de Contractació i proposta d’edicte 
d’adjudicació definitiva. 

iv) Proposta d’Ordinació de modificació de l’ordinació de subvencions i 
bonificacions a empreses i autònoms en el marc de la pandèmia del SARS-
CoV-2 (Covid-19). 
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v) Proposta de Decret de modificació de la descripció del lloc de treball de 
cap de Cadastre al registre de la funció pública comunal. 

A continuació, s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del 
dia. 

 
 

1. Proposta d’aprovació de les actes de les dues sessions 
precedents, dels dies 15 i 22 d’octubre de 2020 

Adjunt a la convocatòria de la sessió es va trametre als consellers els 
esborranys de les actes de les dues sessions de Consell de Comú 
precedents, celebrades els dies 15 i 22 d’octubre de 2020.  
La Sra. cònsol major demana als consellers si tenen alguna esmena o 
observació a formular al respecte. 
 
No havent-hi cap esmena formulada, la Sra. cònsol major declara 
aprovades ambdues actes. 
 
 

2. Proposta d’adjudicació definitiva de la concessió 
administrativa de l’ús privatiu dels espai de domini públic 
per a la col·locació, manteniment i explotació publicitària 
de suports de comunicació (format “opi”) 

La Sra. cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Meritxell Massoni, 
consellera de Promoció i Dinamització Turística i Econòmica, per a que 
informi al Ple sobre la proposta d’adjudicació definitiva de la concessió 
administrativa de l’ús privatiu dels espai de domini públic per a la 
col·locació, manteniment i explotació publicitària de suports de 
comunicació (format “opi”). 

La Sra. Meritxell Massoni explica que en data 30 d’octubre la mesa de 
contractació va resoldre l’adjudicació provisional del concurs públic 
convocat mitjançant edicte publicat al BOPA en data 23 de setembre de 
2020. L’adjudicació provisional va recaure en l’única empresa presentada 
al concurs, VSA Comunicació, SAU, i avui es proposa fer efectiva 
l’adjudicació definitiva. Recorda que aquesta mateixa empresa ja havia 
sigut titular de la concessió en anys anteriors, tot i que en el darrer 
mandat aquesta concessió no es va renovar. Valora molt favorablement la 
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proposta presentada, tan des del punt de vista ecònòmic (cànon anual de 
73.150 €) com de les millores que comportarà en el servei a prestar. 

 
Closa l’exposició de la Sra. Meritxell Massoni, la Sra. cònsol major 
demana als consellers si volen fer alguna intervenció. S’inicia el torn 
corresponent. 
 
La Sra. Núria Barquin exposa que, partint del fet que l’informe 
d’adjudicació contempla que els actuals 32 suports publicitaris instal·lats a 
la parròquia s’ampliaran amb 30 unitats més, és fàcil suposar que 
l’empresa concessionària voldrà ubicar els nou suports a l’eix comercial 
de la parròquia, a l’avinguda Carlemany i el seu entorn. Justament aquest 
va ser el motiu pel que l’anterior Consell de Comú no va renovar la 
concessió, atesa la voluntat d’apostar per un eix comercial net, ordenat i 
lliure de barreres arquitectòniques. Per tant, conclou la Sra. Barquin, votar 
avui a favor de la concessió, per part dels consellers de la minoria seria 
votar a favor d’una opció contra la que ja s’havien manifestat amb 
anterioritat.  
 
La Sra. Meritxell Massoni diu entendre que el Comú haurà d’avaluar la 
possibilitat d’instal·lar 30 nous suports publicitaris, però que de moment 
l’empresa adjudicatària encara no els ha fet arribar aquesta proposta. 
 
La Sra. Núria Barquin insisteix en que és lògic pensar que a l’empresa 
adjudicatària li interessarà instal·lar els suports a les zones més 
concorregudes. Sigui així o no, només pel fet de no disposar d’una 
informació segura, els consellers de la minoria no poden donar suport a la 
proposta d’adjudicació. 
Insisteix en l’aposta per una avinguda Carlemany neta i sense barreres 
arquitectòniques i, a més, recorda el fet que l’anterior Comú va rebre 
nombroses queixes de comerciants als que els opis instal·lats davant els 
seus establiments els generaven molèsties. 
 
La Sra. cònsol major exposa que un cop s’aprovi l’adjudicació serà el 
moment de negociar amb l’empresa concessionària i en tot moment es 
vetllarà per que els nou opis no perjudiquin a ningú. En qualsevol cas, 
afegeix, a dia d’avui hi ha uns opis instal·lats que requereixen 
manteniment i gestió, i davant això, la proposta presentada s’ha 
considerat interessant. No comporta cap cost, genera ingressos pel Comú 
i ajuda a la promoció de la parròquia.  
 



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2020  –   Sessió ordinària de data 4 de desembre 113 

El Sr. Jordi Vilanova planteja que, si tal com s’ha dit, el Comú encara no 
té una proposta en ferm, aquesta proposta es podria reconduir i apostar 
pels panells digitals. Al seu parer els panells digitals aporten modernitat i 
tenen diversos avantatges, com ara que el seu contingut pot ser variat i 
que són molt senzills de mantenir. Serien per tant una molt bona opció 
cara al teixit empresarial de la parròquia, que es podria anunciar i 
promocionar mitjançant una eina de major impacte que els opis i que 
representaria una aposta per la modernitat.  
 
La Sra. cònsol major diu creure interessant l’aportació del Sr. Jordi 
Vilanova i que es valorarà la possibilitat d’introduir-la en la proposta. 
 
 
Clos el torn d’intervencions, la Sra. cònsol major demana al Sr. secretari 
general que instrueixi la votació de la proposta a mà alçada. 
El Sr. secretari general efectua el recompte dels vots: 9 vots a favor (tots 
els consellers de la majoria) i 3 vots en contra (Sr. Miquel Aleix, Sra. Núria 
Barquin i Sr. Jordi Vilanova). 
Per tant, queda aprovada per majoria la proposta d’adjudicació definitiva 
de la concessió administrativa de l’ús privatiu dels espai de domini públic 
per a la col·locació, manteniment i explotació publicitària de suports de 
comunicació (format “opi”) a l’empresa VSA Comunicació, SAU, amb el 
pagament d’un cànon anual de 73.150 €. 
L’edicte d’adjudicació definitiva es trametrà al BOPA per a la seva 
publicació. 
 
 

3. Proposta d’adjudicació definitiva dels treballs de reforma i 
embelliment de diversos trams del passeig del Riu 

La Sra. cònsol major informa al Ple sobre la proposta d’adjudicació 
definitiva dels treballs de reforma i embelliment de diversos trams del 
passeig del Riu.  

Exposa que la renovació de diversos trams del passeig del Riu era una 
necessitat evident, atès el seu mal estat i la mala imatge que desprenien. 
La corporació anterior va convocar un concurs d’idees al respecte i ja en 
l’actual mandat es van avaluar les propostes presentades. D’aquestes en 
destacava una en particular per la seva qualitat, però amb el handicap 
que la seva execució comportava un pressupost molt elevat, motiu pel 
qual es va descartar la seva execució. Tot i això no descarta que en un 
futur es puguin recollir algunes de les idees presentades. 
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Tal com es reflexa en la documentació que s’ha adjuntat als consellers, la 
proposta d’adjudicació de l’execució del projecte finalment elegit recau en 
l’empresa CONSTRUCCIONS ENTRIMO, per un import de 228.725,86 € 
(IGI inclòs). 
 
 
Closa la seva exposició, la Sra. cònsol major demana als consellers si 
volen fer alguna intervenció. Sinicia el torn corresponent. 
 
En l’única intervenció sol·licitada, el Sr. Jordi Vilanova es felicita pel fet 
que s’adjudiqui una obra tan necessària per a la parròquia i recolza la 
proposta d’adjudicació. 
 
La Sra. cònsol major agraeix al Sr. Vilanova la intervenció i el sentit del 
seu vot. A títol informatiu, afegeix que junt amb els treballs a realitzar 
s’aprofitarà per renovar l’enllumenat de la zona. 
 
 
Clos el torn d’intervencions i vist el manifestat pels consellers de la 
minoria, la Sra. cònsol major pregunta si algun dels consellers presents té 
inconvenient en que la proposta presentada s’aprovi per assentiment. 

No havent-hi oposició, per assentiment, el Ple aprova la proposta 
d’adjudicació definitiva dels treballs de reforma i embelliment de diversos 
trams del passeig del Riu a l’empresa CONSTRUCCIONS ENTRIMO, per 
un import de 228.725,86 € (IGI inclòs). 
L’edicte d’adjudicació definitiva es trametrà al BOPA per a la seva 
publicació. 
 
 

4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de 
l’ordinació de subvencions i bonificacions a empreses i 
autònoms en el marc de la pandèmia del SARS-CoV-2 
(Covid-19) 

La Sra. cònsol major cedeix la paraula al Sr. cònsol menor, alhora 
conseller de Finances, per a que informi al Ple sobre la proposta 
d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’ordinació de subvencions i 
bonificacions a empreses i autònoms en el marc de la pandèmia del 
SARS-CoV-2 (Covid-19). 



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2020  –   Sessió ordinària de data 4 de desembre 115 

El Sr. cònsol menor exposa que la proposta deriva de la petició que 
varen formular representats de la Cambra de Comerç per tal que a 
l’ordinació es reflectís de forma clara la possibilitat d’accés dels 
beneficiaris als cursos que organitza aquesta entitat. Atenent doncs a la 
petició, es proposa la modificació de l’article 17, Subvencions per 
contractació de serveis d’assessorament, afegint-hi la menció “També 
tindran dret a subvenció les formacions o serveis que ofereix la Cambra de 
Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS)”. I la modificació de l’apartat 3 
de l’article19, Condicions, afegint a la condició que el sol·licitant d’un curs 
o formació presenti un mínim de dos pressupostos, l’excepció que sigui 
suficient un sol pressupost en el cas de les formacions que ofereix la 
Cambra. Cosa lògica, a parer del Sr. cònsol menor, si es té en compte 
que les formacions que ofereix la Cambra no tenen alternativa o 
competència possible. 

 
 
Closa l’exposició del Sr. cònsol menor, la Sra. cònsol major demana als 
consellers si volen fer alguna intervenció. Sinicia el torn corresponent. 
 
En l’única intervenció sol·licitada, el Sr. Jordi Vilanova avança que els 
consellers de la minoria votaran a favor de la proposta, tal com ja ha 
expressat a la Comissió de Finances, entenent que atendre la demanda 
de la Cambra de Comerç és del tot raonable. 
 
 
Clos el torn d’intervencions i vist el manifestat pels consellers de la 
minoria, la Sra. cònsol major pregunta si algun dels consellers presents té 
inconvenient en que la proposta presentada s’aprovi per assentiment. 

No havent-hi oposició, per assentiment, el Ple aprova la proposta 
d’Ordinació de modificació de l’ordinació de subvencions i bonificacions a 
empreses i autònoms en el marc de la pandèmia del SARS-CoV-2 (Covid-
19). 
L’ordinació es trametrà al BOPA per a la seva publicació i posterior 
entrada en vigor. 
 
 

5. Proposta d’aprovació del Decret de modificació de la 
descripció del lloc de treball de cap de Cadastre al registre 
de la funció pública comunal 
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Atès que respon a una qüestió essencialment administrativa, la Sra. 
cònsol major demana al Sr. secretari general que informi sobre la 
proposta d’aprovació del Decret de modificació de la descripció del lloc de 
treball de cap de Cadastre al registre de la funció pública comunal. 

El Sr. secretari general llegeix el contingut literal de la proposta de 
Decret: 

El Comú d’Escaldes-Engordany, per acord del Consell de Comú de data 4 de 
desembre de 2020, decreta: 
Modificar la descripció del lloc de treball de cap de Cadastre del Comú 
d’Escaldes-Engordany, afegint a les seves tasques la de donar suport al 
Departament d’Urbanisme per tal d’intervenir, en cas d’absència o recusació 
del cap d’Urbanisme, en la tramitació d’expedients del departament. El cap de 
Cadastre podrà efectuar les comprovacions tècniques que siguin necessàries i 
lliurarà els informes corresponents a aquells expedients administratius que ha 
gestionat. 

A continuació el Sr. secretari general explica que ara mateix al Comú hi 
treballen dos arquitectes, el cap d’Urbanisme i el cap de Cadastre. Vist 
que el Comú es troba amb un problema a l’hora de tramitar els expedients 
urbanístics quan el cap d’Urbanisme, que n’és el responsable, es troba 
absent per vacances o altre motiu, o en el cas que pugui ser objecte de 
recusació (possibilitat contemplada al Codi de l’Administració), s’ha cregut 
que la solució òptima és modificar la descripció del lloc de treball de cap 
de Cadastre que figura al registre de la funció pública comunal en el sentit 
descrit a la proposta de Decret. 
Previ això es van avaluar dos altres mecanismes de resposta al problema: 
1) la delegació de signatura, descartada perquè el problema és la 
instrucció dels expedients i no la simple signatura; i 2) la delegació de 
competències, descartada perquè aquesta delegació ha de tenir un 
caràcter total de la competència. 
 
 
Closa l’exposició del Sr. secretari general, la Sra. cònsol major demana 
als consellers si volen fer alguna intervenció.  
Vist que no hi ha cap intervenció sol·licitada, la Sra. cònsol major 
pregunta si algun dels consellers té inconvenient en que la proposta 
presentada s’aprovi per assentiment  

I no havent-hi oposició, per assentiment, el Ple aprova la proposta de 
Decret de modificació de la descripció del lloc de treball de cap de 
Cadastre al registre de la funció pública comunal. 
El decret es trametrà al BOPA per a la seva publicació i posterior entrada 
en vigor. 
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6. Precs i preguntes 

La Sra. cònsol major informa que no s’ha registrat a la Secretaria General 
del Comú cap prec ni pregunta d’acord amb el procediment regulat a 
l’article 23.2 del l’Ordinació sobre organització i funcionament dels 
comuns. 
 
 
Així doncs, s’esgota l’ordre del dia de la reunió. Essent les 17:25 hores, la 
Sra. cònsol major aixeca la sessió. 
 
 
       Vist i plau            P. o. del Comú 
LA CÒNSOL MAJOR                                        EL SECRETARI GENERAL 


