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L’any dos mil vint, dijous, dia 9 de juliol, a Casa Comuna d’Escaldes-
Engordany, es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària amb el 
següent ordre del dia: 

1. Proposta de nomenament del Sr. Carles Bozzo Prat, funcionari del 
Comú d’Escaldes-Engordany, com a Director del Servei de Circulació i 
Atenció Ciutadana. Si escau, presa de jurament o promesa del càrrec. 

2. Proposta d’aprovació de les actes de les dues sessions precedents. 

3. Proposta d’aprovació del marc pressupostari per al mandat 2020-
2023. 

4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de la 
funció pública. 

5. Proposta d’aprovació del Decret sobre els valors unitaris tipus del sòl, 
conforme a l’article 33.5 de la LGOTU. 

6. Proposta de rebaixa salarial dels càrrecs polítics. 

7. Precs i preguntes. 

 

Adjunt a la convocatòria de la sessió, es va trametre als consellers la 
següent documentació: 

i) Actes de la sessions precedents. 
ii) Proposta de marc pressupostari per al mandat 2020-2023. 
iii) Proposta d’Ordinació de modificació de l’Ordinació de la funció pública. 
iv) Proposta de Decret sobre els valors unitaris tipus del sòl. 

 

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Rosa Gili, Cònsol Major, assisteixen a 
la sessió tots els membres de la corporació, a excepció de l’Hble. Sr. 
Antoni Fernández i l’Hble. Sr. Jordi Vilanova, que han excusat la seva 
absència. Havent-hi doncs el quòrum requerit i essent les 17.00 hores, es 
declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels punts previstos a 
l’ordre del dia. 
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1. Proposta de nomenament del Sr. Carles Bozzo Prat, 
funcionari del Comú d’Escaldes-Engordany, com a Director 
del Servei de Circulació i Atenció Ciutadana. Si escau, 
presa de jurament o promesa del càrrec 

La Sra. Cònsol Major motiva la proposta de nomenament exposant que 
els membres de la majoria comunal han tingut ocasió de conèixer al Sr. 
Carles Bozzo durant els primers mesos de mandat. Aquests han estat 
particularment difícils degut a la crisi sanitària, durant la qual el cos del 
Servei de Circulació i Atenció Ciutadana ha dut a terme una tasca molt 
important de suport a la ciutadania i ha demostrat una formidable 
implicació i compromís. 

L’estret contacte amb els agents durant aquest període, amb reunions i 
presa de decisions de caràcter diari, ha facilitat a la majoria comunal una 
reflexió en el sentit que la millor decisió per a la direcció del servei és la 
de promocionar algú que ja en formi part, i la d’elegir per al càrrec al Sr. 
Carles Bozzo, com a persona amb experiència i de la confiança de l’equip 
comunal. 

 

 

A continuació la Sra. Cònsol Major demana als consellers si volen fer 
alguna intervenció. S’inicia el torn corresponent. 

Intervé la Sra. Núria Barquin exposant que coneix al Sr. Carles Bozzo 
des de fa dotze anys i que el considera una persona molt compromesa 
amb la seva feina. Comparteix el criteri de la majoria d’atorgar-li la 
confiança per dirigir el Servei. 

 

 

Clos el torn d’intervencions i vistes les manifestacions dels 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 el nomenament del 
Sr. Carles Bozzo Prat, funcionari del Comú d’Escaldes-Engordany, al 
càrrec de director del Servei de Circulació i Atenció Ciutadana.  

 

 

Té lloc a continuació l’acte de promesa del càrrec: 
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Amb un exemplar de la Constitució col·locat damunt de la taula presidencial, 
la Sra. Cònsol Major demana situar-se davant seu al nomenat i li formula la 
següent pregunta: 

“Vos, Carles Bozzo Prat, que heu estat nomenat pel càrrec de Director del 
Servei de Circulació i Atenció Ciutadana del Comú d’Escaldes-Engordany, 
prometeu acatar la Constitució del Principat d’Andorra?” 

L’interpel·lat, alçant la mà davant la Constitució i la Creu, respon:  

“Sí, ho prometo”. 

Respon de nou la Sra. Cònsol Major: 

“Si així ho feu, bon andorrà sereu”. 

 
Finalitza l’acte de promesa amb els aplaudiments dels presents a la sala. 

 

 
 

2. Proposta d’aprovació de les actes de les dues sessions 
precedents 

Adjunt a la convocatòria de la present sessió es va trametre als consellers 
els esborranys de les actes de les dues sessions de Consell de Comú 
precedents, celebrades els dies 17 d’abril i 9 de juny 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. 

 
 
 

3. Proposta d’aprovació del marc pressupostari per al mandat 
2020-2023 

La Sra. Cònsol major cedeix la paraula al Sr. Cònsol Menor, alhora 
conseller de Finances, per a que informi al Ple sobre el marc 
pressupostari per al mandat 2020-2023. 

El Sr. Cònsol Menor exposa el següent: 

Aquesta tarda presentem davant d’aquest ple de Comú l’aprovació del marc 
pressupostari per al mandat 2020-2023, tal com ho prescriu la Llei 32/2014 de 
sostenibilitat de les finances públiques i estabilitat pressupostaria, i les seves 
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modificacions. Ho fem una vegada presentat el marc pressupostari al Tribunal 
de Comptes, que l’ha aprovat sense emetre cap nota al respecte. 

Una de les missions principals d’un marc pressupostari, com vostès ja saben i 
tal com ho defineix la pròpia llei, és assegurar la viabilitat de les finances 
públiques i racionalitzar la despesa, de cara a garantir-ne la sostenibilitat.  

No descobrirem res aquí ni cal recordar que aquest any 2020 està sent i serà 
especial per a tots nosaltres. Tampoc cal obviar que ens afectarà severament 
a títol individual i també col·lectivament. No amaguem tampoc la dificultat que 
hem tingut per a la realització d’aquest marc pressupostari, així com els 
problemes que comporta fer un pressupost, que aprovarem en els dies a 
venir, en aquestes condicions. Aquesta majoria ha preferit arribar una mica 
més tard que els altres Comuns, però poder reflexionar i estudiar al màxim la 
situació existent, amb les últimes dades a la mà, de cara a donar una millor 
resposta a les incerteses i problemes que deriven de la mateixa. 

És veritat que el precepte 11.3 de la Llei de sostenibilitat de les finances 
públiques ja preveu la seva revisió anual, així com la prescriptiva presentació 
davant d’aquest ple, i la premissa també de l’aprovació abans del pressupost 
de l’any corresponent. 

Així, de les línies principals d’aquest marc pressupostari, cal destacar que els 
efectes socioeconòmics de la crisi del COVID ens fan preveure un alentiment 
de l’economia ja en aquest any 2020. La primera previsió d’un creixement 
dels ingressos, especialment derivats dels tributs de la construcció, s’ha de 
posar ara en dubte ara, atès que aquests eren d’abans de la pandèmia. 
Caldrà veure l’evolució d’altres importants fonts d’ingressos pel Comú, com 
són els aparcaments, o tributs com els del comerç, que depenen dels nostres 
visitants exteriors. Com ja hem dit abans caldrà ser molt dinàmics i reactius a 
l’evolució de la crisi. Per això aquest marc pressupostari serà revisable, 
modificable i haurà de ser modulable als inputs que ens arribin en cada 
moment. 

Si cal el Comú s’endeutarà, però serà controladament i quan el moment ho 
requereix. El Comú d’Escaldes-Engordany ha d’estar al costat de les 
persones, els autònoms i de les empreses de la parròquia. No pot deixar a 
ningú enrere. Farem tot el necessari perquè l’economia continuï funcionant. 
És feina de les institucions públiques ajudar a que la maquina no pari quan la 
inversió privada, previsiblement, no pugui seguir el ritme previst de 
creixement. Això sí, ho farem sense oblidar en cap moment els objectius 
marcats de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostaria i fiscal 
aprovats pel Ple de comú el mes de març d’enguay. Voldríem destacar també 
la voluntat de mantenir el nivell d’endeutament dins d’uns límits assumibles i 
sostenibles. 

Per tant, fomentarem les polítiques d’ajudes socials a les famílies i empreses 
que es poden veure afectades per la situació provocada per la Covid. Així, 
tenim prevista la creació d’un departament d’Acció social i d’un fons COVID 
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per als dos propers anys, per un import de 2.500.000 € anuals, i, per tant, per 
un valor total de cinc milions d’euros en programes d’ajudes. 

No augmentarem la pressió fiscal. És més, minimitzarem el seu impacte sobre 
els ciutadans i negocis radicats a la parròquia, sobretot els que es troben en 
una situació més desafavorida amb bonificacions als tributs i preus públics a 
partir de criteris objectius que establirem reglamentàriament.  

Voldríem destacar, pel que fa a les inversions dins d’aquest marc 
pressupostari de 4 anys, que tenim contemplat l’aparcament de l’Obac. Volem 
deixar clara la voluntat política que aquest projecte tiri endavant. Només cal 
fer-lo assumible per les finances comunals i corregir les mancances que té. 
També s’hi inclou l’embelliment de la part alta d’Escaldes, que compta amb un 
pressupost d’un milió d’euros. 

Una de les altres inversions importants d’aquest mandat són les separatives. 
Així, s’inclouen dins del marc 4 de les 7 fases de Fiter i Rossell, la Plaça de la 
Creu Blanca i l’acabament de la Plaça Coprínceps, entre altres, amb els seus 
corresponents embelliments. Aquestes accions representen una inversió 
d’aproximadament cinc milions d’euros, una xifra marcadament important dins 
dels projectes d’inversió tenint en compte que el total d’inversió prevista pel 
mandat és de gairebé 25 milions d’euros. 

Voldríem destacar, per acabar, la voluntat de la majoria d’ampliar la Llar dels 
Jubilats, amb un pis addicional, dins de la segona part del mandat. També 
continuarem la reforma de casa Comuna, de cara a millorar les seves 
vetustes instal·lacions per poder donar millor servei als ciutadans, i adaptar-
nos a la imparable digitalització de les administracions públiques. Destacar 
també l’interès de fomentar a Escaldes-Engordany la mobilitat sostenible, 
amb el projecte del bus parroquial, i l’ús d’espais lúdics i verds de la 
parròquia. 

Com poden vostès comprovar aquest és un marc pressupostari equilibrat, 
diversificat i adaptat a les circumstàncies que ens està tocant viure. 

 

Closa l’exposició del Sr. Cònsol Menor, la Sra. Cònsol Major demana als 
consellers si volen fer alguna intervenció. S’inicia el torn corresponent. 

 

La Sra. Núria Barquin exposa que el marc pressupostari és una eina 
bàsica i fonamental d’ençà de la promulgació de la Llei de sostenibilitat de 
les finances públiques i que a partir d’ara als consellers de la minoria els 
correspondrà fer la seva tasca de control, en particular sobre els següents 
aspectes: 

• Seguiment de les desviacions anuals, si n’hi ha. 
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• Seguiment de l’acompliment final del marc que s’aprova com a 
compromís per als propers 4 anys, sense perjudici que pugui ser 
revisat anualment. 

• I especialment, seguiment de la capacitat de fer front al programa 
d’actuacions i als compromisos presents i futurs que se’n desprenen, 
sense comprometre la capacitat financera i evitant recórrer a un 
augment futur de la pressió fiscal. 

 

 

Clos el torn d’intervencions, la Sra. Cònsol Major instrueix la votació de la 
proposta a mà alçada.  

El Sr. Secretari General efectua el recompte dels vots: 8 vots a favor (tots 
els consellers de la majoria, a excepció del Sr. Antoni Fernández, absent) 
i 2 abstencions (Sr. Miquel Aleix i Sra. Núria Barquin). 

Per tant, queda aprovada per majoria la proposta de marc pressupostari 
per al mandat 2020-2023. 

Es publicarà un edicte al BOPA amb el marc pressupostari aprovat. 

 

 
 

4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de 
l’Ordinació de la funció pública 

La Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr. Secretari General per a que 
informi sobre les modificacions que es proposen respecte a l’Ordinació de 
la funció pública comunal amb la nova ordinació, que se sotmet a la 
consideració del Ple: 

El Sr. Secretari General exposa el següent: 

L’article primer modifica el segon paràgraf de l’article 44 de l’ordinació, 
Renúncia, que queda redactat com segueix: La renúncia ha de realitzar-

se per escrit, amb una antelació mínima de tres mesos, davant el cap o 
director del departament, que ho haurà de comunicar a la Junta de Govern. 
La Junta de Govern podrà escurçar el termini de tres mesos de preavís si ho 
considera oportú per raons d’interès públic. 

En aquest paràgraf la modificació consisteix en afegir la darrera frase 
de l’articulat. El motiu és poder, en casos de necessitat sobrevinguda o 
d’urgència, a criteri del Comú, que un funcionari públic renunciï al seu 
lloc de treball sense el preavís prescrit de tres mesos. Qualsevol 
renúncia sense preavís suposava fins ara un abandonament de servei, 
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cosa que era un perjudici tant per la persona que es trobava en la 
situació com per al Comú, que no podia escurçar els terminis. 

L’article segon modifica l’apartat 6.3 de l’article 55.A de l’ordinació, 
Permisos administratius retribuïts, que queda redactat com segueix: 
6.3. El permís obtingut per raó d’atenció a un fill menor de nou mesos podrà 

ser acumulable en un període consecutiu de 33 dies naturals a comptar del 
dia de l’alta mèdica, quan el servei ho requereixi. 

En aquest cas la modificació consisteix en regular la possibilitat de 
compactar el permís d’alletament, al que poden tenir accés qualsevol 
dels dos progenitors durant 33 dies consecutius després de l’alta 
hospitalària, enlloc de les dues hores diàries fins al novè mes que 
anteriorment l’ordinació establia com a única possibilitat. Aquesta 
flexibilització permetrà que serveis com les escoles bressol, que tenen 
ratis estrictes de puericultors/nens puguin contractar personal substitut 
amb més facilitat durant el període de permís administratiu. 

L’article tercer modifica l’annex núm. 1 de la Disposició addicional 
segona, Quanties dels conceptes retributius, apartat 1, que queda 
redactat com segueix: (hi figura la taula salarial mensual del cos general) 

L’única variació que s’aporta a la taula salarial mensual del cos general 
es troba al nivell A1, el nivell més elevat i en el que ara mateix no es 
troba cap treballador dels Comú, en considerar que l’elevada 
remuneració ha impedit aprofitar el nivell en el marc de noves 
contractacions. Se situa el salari corresponent al nivell A1 a 3.000 € 
mensuals; 400 € per sota del nivell actual. 

La Disposició final única estableix que l’ordinació entrarà en vigor el 
mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat 
d’Andorra. 

 

 

Seguit a la informació aportada pel Sr. Secretari General, la Sra. Cònsol 
Major demana als consellers si volen fer alguna intervenció. 

 

No havent-hi cap intervenció sol·licitada, la Sra. Cònsol Major instrueix la 
votació de la proposta a mà alçada: 

Tots els consellers voten a favor. 

Per tant, queda aprovada per unanimitat la proposta d’Ordinació de 
modificació de l’Ordinació de la funció pública. 

L’Ordinació aprovada es trametrà al BOPA per a la seva publicació i 
posterior entrada en vigor 
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5. Proposta d’aprovació del Decret sobre els valors unitaris 
tipus del sòl, conforme a l’article 33.5 de la LGOTU 

La Sra. Cònsol Major informa sobre la proposta presentada: 

L’article 33.5 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, 
estableix que els Comuns han d’aprovar i fer públic, com a mínim un 
cop cada any, el valor del terreny de cada unitat d’actuació, amb 
l’especificació de les regles d’aplicació per determinar l’equivalent 
econòmic del valor del terreny objecte de cessió obligatòria per a cada 
unitat d’actuació. 

Els valors establerts són en euros per metre quadrat i han estat 
calculats segons el tipus de sòl, de conformitat amb el títol V del 
Reglament urbanístic modificat, de data 3 d’octubre del 2012. 

La proposta correspon a l’actualització encarregada a l’empresa 
PERITAXA, SAU, d’acord amb l’adjudicació de la Junta de Govern de 
data 28 de maig de 2018. 

 

A continuació la Sra. Cònsol Major demana als consellers si volen fer 
alguna intervenció. S’inicia el torn corresponent. 

Intervé el Sr. Cònsol Menor per posar de relleu que els preus proposats 
pràcticament no registren cap tipus d’alça en relació amb els preus fins 
ara en vigor. 

 

 

Clos el torn d’intervencions, la Sra. Cònsol Major instrueix la votació de la 
proposta a mà alçada: 

Tots els consellers voten a favor de la proposta. 

Per tant, queda aprovada per unanimitat la proposta de Decret sobre els 
valors unitaris tipus del sòl, conforme a l’article 33.5 de la LGOTU. 

El Decret aprovat es trametrà al Bopa per a la seva publicació i posterior 
entrada en vigor. 

 

 

6. Proposta de rebaixa salarial dels càrrecs polítics 
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La Sra. Cònsol Major informa sobre la proposta presentada.  

Com a punt preliminar recorda que amb el desencadenament de la crisi 
sanitària provocada pel SARS-CoV-2 va sorgir la reflexió sobre la 
necessitat d’una rebaixa salarial dels càrrecs polítics com a gest de 
solidaritat envers a la ciutadania, que pateix les greus conseqüències de 
la crisi. En la sessió de Consell de Comú del 17 d’abril els consellers de la 
minoria van requerir al Comú que es posicionés a favor d’aquesta 
iniciativa, i per part dels consellers de la majoria va quedar clar que es 
compartia la proposta, en espera de concretar-la. 

Complint amb aquest compromís, es concreta l’aplicació d’una rebaixa del 
10% sobre els salaris de tots els càrrecs polítics i càrrecs de lliure 
designació del Comú d’Escaldes-Engordany, que es farà efectiva aquest 
mateix mes de juliol. 

Una vegada formulada la proposta, la Sra. Cònsol Major posa de relleu 
que la rebaixa salarial dels càrrecs de lliure designació respon a la seva 
voluntat expressa de sumar-se a aquest gest solidari, atès que els seus 
salaris en cap cas arriben al llindar que el Govern amb la seva llei ha fixat 
per als càrrecs d’aquest tipus. 

 

 

A continuació la Sra. Cònsol Major demana als consellers si volen fer 
alguna intervenció. S’inicia el torn corresponent. 

El Sr. Miquel Aleix, en nom dels consellers de la minoria, es felicita per la 
decisió adoptada i recorda que ja va expressar en el seu dia que en les 
actuals circumstàncies creia imprescindible un gest de solidaritat envers al 
conjunt de la societat andorrana per part dels càrrecs públics. 

Afegeix que es felicita molt en particular pel fet que els càrrecs de lliure 
designació s’hagin sumat voluntàriament a aquest esforç i expressa que al 
seu parer, amb aquest gest i amb l’aprovació per unanimitat de la 
proposta presentada, es demostrarà una vegada més que Escaldes-
Engordany ha sigut i serà sempre una parròquia solidària amb les 
polítiques nacionals. 

 

 

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 de 
rebaixa salarial dels càrrecs polítics en els termes que ha exposat la Sra. 
Cònsol Major (10% dels salaris dels càrrecs politics i dels càrrecs de lliure 
designació). 
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7. 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 17:50 hores, la 
Sra. Cònsol Major aixeca la sessió. 
 
       Vist i plau            P. o. del Comú 
LA CÒNSOL MAJOR                                        EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 
 
 


