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ACTA DE CONSELL DE COMÚ ORDINARI 
 

5 d’abril del 2018 
 
 
A la Casa Comuna, a les 12 hores del dia 5 d’abril del 2018, es reuneix el 
Consell de Comú sota la presidència de la cònsol major, l’Hble. Sra. Conxita 
MARSOL RIART. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi 
assisteixen els membres següents: 
 
L’Hble. Sr. Marc PONS MARTELL 
L’Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS 
L’Hble. Sra. Mònica CODINA TORT 
L’Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS 
L’Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 
L’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
L’Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA  
L’Hble. Maria Dolors CARMONA FILELLA  
L’Hble. Sra. Lídia SAMARRA PUJOL  
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN CAPDEVILA  
L’Hble. Sr. Victor PINTOS MORELL. 
 
 
L’ordre del dia de la reunió és el següent: 

 
 

1. Estudi i aprovació, si escau, de l’acta del Cons ell de Comú del 7 de 
març del 2018 
 

2. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’a djudicació del 
concurs nacional, de contractació urgent, relatiu a ls treballs de 
remodelació i embelliment de la primera fase de l’a vinguda Meritxell 
dins del projecte “Remodelació i embelliment de les  avingudes 
Meritxell i Carlemany”, TRAM IIb: AV. MERITXELL: ca rrer Bisbe 
Príncep Iglesias - carrer Les Canals 
 

3. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de concurs 
internacional per adjudicar el subministrament, en règim de lloguer, 
de dos espectacles de llum i so per al Poblet de Na dal 
 

4. Informació relativa als acords adoptats en les d arreres Juntes de 
Govern 
 

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

Primer .- Estudi i aprovació, si escau, de l’acta del Cons ell de 
Comú del 7 de març del 2018 
 
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 7 de març del 2018 ha estat tramesa als consellers amb 
la deguda antelació. 
 
No havent-hi cap modificació ni demanda d’aclariment, queda aprovada l’acta 
per assentiment dels assistents. 
 
 

Segon .- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta 
d’adjudicació del concurs nacional, de contractació  urgent, relatiu als 
treballs de remodelació i embelliment de la primera  fase de l’avinguda 
Meritxell dins del projecte “Remodelació i embellim ent de les avingudes 
Meritxell i Carlemany”, TRAM IIb: AV. MERITXELL: ca rrer Bisbe Príncep 
Iglesias - carrer Les Canals 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS, conseller 
delegat d’Urbanisme i Aparcaments. 
 
L’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS informa que el Consell de Comú, en data 8 
de març del 2018, va aprovar publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 
(BOPA) l'edicte pel qual es convocava un concurs nacional urgent per adjudicar 
els treballs de remodelació i embelliment les avingudes Meritxell i Carlemany, 
per a la parròquia d’Andorra la Vella, tram IIb. Tancat el període de presentació 
i feta l'obertura de plecs en data 23 de març del 2018, es procedeix a 
l'elaboració de l'informe d'adjudicació per valorar les diferents propostes i 
proposar un adjudicatari. De l'informe d'adjudicació redactat per la direcció 
facultativa, es conclou que l'empresa que ha obtingut la millor valoració, 
aplicant els criteris establerts a l'article 7 del plec de clàusules administratives 
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aprovat per a aquest concurs, és la Unió Temporal d’Empreses (UTE) LOCUB, 
SA – TREBALLS PÚBLICS UNITAS, SAU, per un import de 2.601.210,59€. Per 
tant, proposa l'adjudicació dels treballs de remodelació i embelliment de les 
avingudes Meritxell i Carlemany, parròquia d’Andorra la Vella, tram IIb (carrer 
Bisbe Príncep Iglesias – carrer Les Canals) a l'empresa UTE LOCUB, SA – TP 
UNITAS, SAU, per un import de 2.601.210,59€, IGI inclòs. El termini per a la 
realització de les obres serà de quatre mesos, amb la data d'inici prevista el 16 
d'abril del 2018 i la data de finalització el 16 d'agost del 2018. 
 
La cònsol major dóna la paraula a l’Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA. 
 
L’Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA reitera alguna de les consideracions que 
ja van fer les membres del grup Socialdemòcrata + Independents en el seu 
moment, en diferents sessions de Consell de Comú. Per sintetitzar, manifesta 
que, vista la situació actual i en concret aquest concurs, hi ha una manca de 
planificació fruit del concurs inicial que, ja es va fer en el seu moment, i que ja 
estava mal concebut i podia portar implicacions significatives com aquest 
sobrecost significatiu que ja va aparèixer durant la darrera sessió de Consell de 
Comú. Ara es torna a viure aquesta manca de previsió lligada a aquest 
increment de despesa o sobrecost. En aquest cas, es tracta d’un 60% 
aproximadament d’increment del pressupost inicial. Per tot plegat, considera 
que el termini de realització dels quatre mesos realment ha penalitzat les 
arques del Comú. Considera, com ho va posar de manifest a la cònsol major, 
que tirar endavant aquest projecte és un caprici de la majoria perquè costarà 
molts diners als ciutadans, i aquesta repercussió, tard o d’hora, es veurà 
reflectida. Així doncs, des del grup Socialdemòcrata + Independents, aposten 
per millorar l'avinguda Meritxell. La majoria parla de dignificar-la. Les membres 
del seu grup els agradaria també dignificar i embellir altres zones de la 
parròquia. Algunes són tingudes en compte per part de la majoria, però d’altres 
no. També, són molt importants les voreres del carrer Gil Torres, del carrer dels 
Marginets, d’una part de l'avinguda Santa Coloma, del carrer Bonavista. Són 
consideracions i millores que el Comú hauria de tenir en compte. Tot i que 
existeix un pla de millora de voreres, demana que la majoria redacti també un 
pla global per millorar l’embelliment de la parròquia. Per finalitzar, considera 
que aquest punt de l'ordre del dia, per a les membres del seu grup, és només 
un tràmit purament administratiu perquè ja està dat i beneït. Fins i tot, ja ha 
aparegut a la premsa que l'adjudicació ja estava quasi bé feta. Per tant, això és 
tota una parafernàlia per a les membres del grup Socialdemòcrata + 
Independents que estan presents en aquesta sessió de Consell de Comú, per 
responsabilitat i perquè és el que els toca fer. Però els sembla que aquest 
concurs no havia de tenir lloc d'aquesta manera, amb aquest format. És per 
això que les membres del grup Socialdemòcrata + Independents votaran en 
contra d’aquesta proposta per al concurs de remodelació de l’avinguda. 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
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L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN informa que estava fent una lectura de 
l’acta del Consell de Comú del 7 de març per no repetir el mateix discurs que ja 
va manifestar en aquell moment, però el redactat és molt llarg i no ha tingut 
temps de fer-ho. En definitiva, vol deixar palès el mateix que va manifestar en 
aquell moment. El concurs estava mal planificat i això provocaria un sobrecost. 
Aquí vol afegir una cosa que ha sobtat els membres del grup Cd’I + Liberals 
d’Andorra. A aquest concurs, es presenten bàsicament les mateixes empreses 
que es van presentar al primer i, casualment, es presenten amb els mateixos 
preus amb què es van presentar en aquell moment i que va ser declarat desert. 
Però amb la particularitat que aquests preus s'havien fet públics i resulta que 
l'empresa que, en aquell moment, presentava el preu més alt i sabia que no 
optava a obtenir el concurs, segueix presentant el preu més alt i que ha 
renunciat directament a que se li adjudiqui. És curiós que, en un concurs nou, 
sabent les bases del redactat i els preus del vell, segueixin respectant els 
mateixos preus. És una cosa a tenir en compte i que els ha sobtat. Manifesta 
que els membres del grup Cd’I + Liberals d’Andorra votaran en contra 
d’aquesta proposta i no cal afegir-hi res més. Repeteix que si algú vol més 
informació, pot repassar l’acta de la darrera sessió de Consell de Comú. 
 
La cònsol major afirma que és conscient de les posicions dels membres de 
l’oposició que han manifestat els mateixos arguments en dues sessions de 
Consell de Comú. Aquest ja és el tercer. Cada grup ja ha expressat 
sobradament les seves posicions. Reitera que els membres de la majoria 
aposten per aquesta obra que és necessària, tot i això sense renunciar a fer 
cap més obra a la parròquia, ni molt menys. Totes les zones que tinguin 
necessitats tindran la partida pressupostària necessària i alguns ja l’estan 
tenint. Dit tot això, la cònsol major remet les seves paraules a tot el que ja s’ha 
manifestat en les dues darreres sessions de Consell de Comú. Tot seguit, dona 
la paraula a l’Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA. 
 
L’Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA demana saber si és possible que s'hagin 
iniciat ja les obres en aquest tram. És que els ha semblat que, ahir, ja estava 
marcat el terra i encara els ha sobtat més. 
 
La cònsol major respon que és possible que el terra estigui marcat. La Junta de 
Govern va adjudicar el concurs el passat dimecres i estava pendent de la 
ratificació del Consell de Comú. És possible que s’hagi marcat el terra, però 
l'obra no ha començat i no començarà en principi fins al dilluns o a mitjans de la 
setmana vinent, ja que queda pendent de la reunió que el Comú ha de mantenir 
amb l'empresa. El Comú tampoc sap exactament per quin costat començaran 
els treballs en aquest tram. Però sí que és veritat que una de les empreses 
adjudicatàries serà la mateixa que la que vindrà a continuació. Per tant, és 
possible que l’empresa hagi fet alguna actuació, però l’obra no ha començat ni 
s’han ubicat les tanques.  
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No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta que s’aprova per majoria, amb vuit vots a favor per part dels membres 
de la majoria, i quatre vots en contra per part de les Hbles. Sres. Maria Dolors 
CARMONA i Lídia SAMARRA i dels Hbles. Srs. Jordi Ramon MINGUILLÓN i 
Victor PINTOS. 
 
 

Tercer .- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de concurs 
internacional per adjudicar el subministrament, en règim de lloguer, de 
dos espectacles de llum i so per al Poblet de Nadal  
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI, conseller 
delegat de Serveis Públics i Circulació. 
 
L’Hble. Sr. Miquel CANTURRI informa que el Comú d’Andorra la Vella, dins la 
dinàmica de millorar, any rere any, l’enllumenat de Nadal, demana via concurs 
dos espectacles de llum i so per un termini de dos anys, amb una opció de 
compra al final del període. Aquest projecte es divideix en dos lots diferenciats. 
El lot 1 consisteix en un túnel de llum i so d'uns 60 metres de longitud per 6 
metres d'amplada i 5 metres d'alçada i anirà ubicat entre la plaça Rebés i el 
començament de l'avinguda Meritxell fins al carrer Les Canals. El lot 2 
consisteix en un espectacle de lliure composició ubicat a la plaça de la 
Rotonda. Aquest espectacle serà clarament diferenciat del corresponent al lot 
1. L'estimació base del concurs es calcula en uns 350.000€ aproximadament i 
anirà a càrrec de la partida pressupostària 50203/607410 (Llum pública/xarxa 
d’enllumenat de Nadal). Amb aquestes adjudicacions, la majoria busca 
incentivar el turisme a la nostra parròquia, consolidant Andorra la Vella com a 
destinació de Nadal, amb una ambientació pròpia. Fa referència a ciutats com 
Màlaga que, amb poca tradició nadalenca, han increment admirablement el 
nombre de visitants gràcies a les il·luminacions emblemàtiques en carrers i 
places de la ciutat. Així, al carrer Larios d'aquesta població, hi han passat uns 2 
milions de visitants durant els 44 dies de funcionament de l'espectacle del 
darrer Nadal. Amb aquest objectiu, la ciutat de Màlaga va apostar per aquest 
tipus d'espectacles l'any 2014, obtenint així grans èxits i augmentant les 
característiques de l'espectacle als carrers adjacents. El creixement de visitants 
al nostre país en els darrers anys és evident. Amb accions d'aquesta magnitud, 
la majoria busca atreure turistes a les zones més visitades a fi de revitaIitzar les 
compres i el consum. Per aquest motiu, el Comú tindrà molt en compte els 
horaris de les exhibicions i que siguin adaptats per tal de fomentar les compres 
i el consum en la restauració. És evident que els visitants es mouen per ímputs. 
El que busca la majoria és atreure els turistes amb propostes com aquestes. 
Jocs de llum i so causen sensacions i poden ajudar a convertir Andorra la Vella 
en un referent al Pirineu en èpoques nadalenques. 
 
La cònsol major dona la paraula a l’Hble. Sra. Lídia SAMARRA. 
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L’Hble. Sra. Lídia SAMARRA sol·licita obtenir una aproximació del preu de 
venda, en el cas que fos oportú adquirir-ho, perquè hi ha un preu de venda al 
final del termini de l'arrendament possible. Demana saber si la majoria ha 
calculat alguna estimació. 
 
La cònsol major respon que el preu de venda s'estipularà en el moment en què 
el Comú sàpiga el preu que val l'espectacle. No està especificat en el plec de 
bases, però serà en funció d'això. Però es tracta del preu de compra, si el 
Comú el volgués adquirir al finalitzar el termini de lloguer. La majoria, en 
principi, només el vol llogar per a dos anys perquè no vol afectar una propera 
Corporació que pugui entrar a liderar el Comú amb aquesta inversió. Per tant, 
el preu de compra serà el que es determini en funció del preu d'adjudicació a 
les propostes que faran del preu d'adjudicació. La majoria ha triat aquesta 
modalitat de 2 anys de lloguer precisament per això. Perquè, com que saben 
que els queden dos Nadals a organitzar durant aquest mandat, desitgen que la 
corporació que vingui tingui la llibertat de continuar o no amb aquest lloguer o 
l’opció de comprar si vol fer-ho. Tot seguit, passa de nou la paraula a l’Hble. 
Sra. Lídia SAMARRA. 
 
L’Hble. Sra. Lídia SAMARRA recorda que, en el primer concurs del túnel de 
llum, les membres del grup Socialdemòcrata + Independents van votar en 
contra d’aquella proposta. Per ser conseqüents i coherents, comunica que ho 
tornaran a fer. Consideren que el Poblet de Nadal ja té un cost prou elevat i no 
veuen la necessitat d'incrementar-lo en uns 350.000€. 
 
La cònsol major dona la paraula l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN manifesta que aquests espectacles 
tenen una caducitat. Un cop s’han dut a terme unes certes vegades, s'han de 
canviar. Per tant, per als membres del grup Cd’I + Liberals d’Andorra, l’opció de 
comprar és negativa quan les coses tenen una caducitat. Pel que fa a 
l'espectacle de la plaça de la Rotonda, demana saber si la majoria conservarà 
la instal·lació de l’arbre de Nadal que s’hi ubicava cada any o si ja no s’hi 
situarà més. Creu recordar que s’estava acabant el contracte. Demana si 
aquesta proposta ve a substituir l’arbre de Nadal existent i conèixer exactament 
quina idea té el Comú perquè es parla d'un espectacle i d’un túnel de llums, 
però demana si la majoria té alguna idea sobre quin tipus d'espectacle es 
tracta. Entén que es tracta d’una substitució del que era l'arbre de Nadal de la 
plaça de la Rotonda per un altre motiu o una cosa nova que atregui a la gent. 
 
La cònsol major es mostra d’acord amb les manifestacions de l’Hble. Sr .Jordi 
Ramon MINGUILLÓN. Aquest tipus d’espectacles, una vegada ja han funcionat 
i s'han vist, cal renovar-los. Per tant, els membres de la majoria aposten per a 
aquests dos anys perquè tampoc volen deixar coses d'aquest tipus per a les 
corporacions futures. Remarca que el sistema que demana el Comú es pot 
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canviar. És a dir que l'espectacle de llum i so d’enguany no cal que sigui 
forçosament el mateix de l’any vinent, tot i que l'estructura sigui la mateixa. 
També manifesta que li consta que no n'hi ha cap de similar a Catalunya. Per 
tant, seria el primer d’aquesta zona. Per tant, com ho manifestava l’Hble. Sr. 
Miquel CANTURRI, la majoria aposta molt pel turisme. Pel que fa al túnel de 
llum i so, queda clar que ha d’anar ubicat a la zona de la part alta de l'avinguda 
Meritxell. L’espectacle previst per a la plaça de la Rotonda és més un projecte 
que la majoria vol deixar a la llibertat de les empreses que ho desitgin, perquè 
puguin presentar projectes. Assegura que se substituirà l'arbre de Nadal 
perquè es va acabar el contracte. Seguint el mateix concepte, l’arbre s’havia 
ubicat tres o quatre anys consecutius a la plaça de la Rotonda i, per tant, 
estava amortitzat, no econòmicament, sinó com a atractiu turístic. Ara els 
membres de la majoria resten oberts a valorar els diferents tipus d'espectacles. 
Creuen que allà hi ha d’anar una altra cosa. Cal esperar el que puguin 
presentar les empreses. Es tracta d’un concurs que es valorarà en funció del 
valor artístic, és a dir com un espectacle. El concepte que busca la majoria és 
aquest: una cosa nova, moderna, diferent i, si pot ser, força exclusiva per 
atraure el turisme i faci de nexe d'unió entre la part baixa i la part alta de 
l'avinguda Meritxell. Els membres de la majoria aposten per aquest espectacle 
perquè pot ser un bon atractiu més per al Nadal a Andorra la Vella. Tot seguit, 
passa la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr .Jordi Ramon MINGUILLÓN recorda que, quan el Comú va ubicar-hi 
l’arbre de Nadal, va ser un dels atractius que va tenir més aparicions a 
Facebook. Manifesta que els membres del grup Cd’I + Liberals s’abstindran en 
la votació d’aquesta proposta perquè és evident que cal canviar aquests motius 
nadalencs. Però dels motius simples, no en saben res. La primera pregunta 
que ha posat sobre aquest tema l'estan fent en aquesta sessió de Consell de 
Comú perquè no ha estat tractat en les reunions de la Comissió corresponent, 
ni la majoria li ha exposat les seves idees. Informa que podrien donar suport a 
aquesta proposta si s’hagués tractat d’una altra manera. S’abstindran per 
deixar palès que és la primera notícia que en tenen. No han pogut estudiar ni 
catàlegs, ni idees, ni pensament del que vol demanar la majoria. Una vegada 
més, manifesta aquesta falta d’informació i, per això, s’abstindran en la votació 
de la proposta. 
 
La cònsol major respon que sempre apareix aquest problema. Desconeix si 
aquest assumpte ha estat tractat en Comissió, però manifesta que la majoria no 
té cap intenció de fer-ho en secret. Ha aprofitat aquesta sessió de Consell de 
Comú d'avui pel qual es volia adjudicar l'obra de l’avinguda Meritxell i potser 
per aquest motiu s'ha precipitat aquest tema i ha fet que no passés per 
Comissió. Aquesta sessió estava prevista per adjudicar les obres de l’avinguda 
Meritxell i així es puguin fer dins el termini. Potser aquest és el motiu que no ha 
permès que aquesta proposta passés per Comissió. Normalment, la majoria de 
les coses s’estan tractant en Comissió i la majoria intenta treballar amb aquesta 
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línia cada vegada més. Recorda que el túnel de la part alta de l’avinguda 
Meritxell serà d’un tipus com els que tothom ha pogut veure a internet i l'altre 
serà una cosa innovadora, encara que la majoria ho desconeix, però que 
serveixi per aportar alguna atracció turística a la parròquia. Informa que, quan 
serà el moment de triar entre les propostes ofertes, els membres de la 
Comissió hi podran participar perfectament. Passa novament la paraula a 
l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN manifesta que els membres del grup 
Cd’I + Liberals d’Andorra han quedat parats pel fet que la majoria vulgui fer 
participar l’oposició.  
 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per majoria, amb vuit vots a favor per part dels 
membres de la majoria, dos vots en contra per part de les Hbles. Sres. Maria 
Dolors CARMONA i Lídia SAMARRA i dues abstencions per part dels Hbles. 
Srs. Jordi Ramon MINGUILLÓN i Victor PINTOS. 
 
 

Quart.-  Informació relativa als acords adoptats en les dar reres 
Juntes de Govern 
 
La cònsol major informa que, segons el Reglament de les actes del Comú 
d'Andorra la Vella, del 26 de març del 1996, i els articles 13.4 i 13.5 de 
l’Ordinació d’organització i funcionament dels Comuns, totes les actes han estat 
aprovades en Junta de Govern i trameses als consellers amb la deguda 
antelació, per a la seva informació. Les actes de les Juntes de Govern 
corresponen a les sessions celebrades els dies 9 i 21 de març del 2018. Tot 
seguit, passa la paraula a l’Hble. Sra. Lídia SAMARRA. 
 
L’Hble. Sra. Lídia SAMARRA sol·licita informació sobre l’acord pres per la Junta 
de Govern del 9 de març del 2018, pel qual s’acorda la convocatòria d'un 
concurs nacional per adjudicar les obres d'embelliment de l'avinguda 
Tarragona, entre la rotonda de Casadet i el carrer Bonaventura Riberaygua, 
fase 2, zona voravia, l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de 
l’edicte corresponent. Demana una mica més d’explicacions sobre el que 
pretén fer el Comú en aquest tram perquè les membres del grup 
Socialdemòcrata + Independents ho desconeixen totalment. 
 
La cònsol major dona la paraula a l’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS. 
 
L’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS respon que es tracta de la fase 2 dels 
treballs de l’avinguda Tarragona. La primera fase ha consistit en la construcció 
de la mitjana arbrada i amb els fanals col·locats al mig. La segona fase 
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consistiria en fer les voravies del marge esquerre, en direcció sud. Aquest 
projecte va ser presentat durant una roda de premsa. S’eixamplen una mica les 
voravies, es milloren i es fa també un carril bici segregat de pujada, en aquella 
zona. 
 
La cònsol major afegeix que aquest projecte s’ha previst únicament en el costat 
esquerre, en sentit sud, perquè, al costat dret, s’hi ubica l’edifici de Les 
Columnes, actual Seu de la Justícia. Quan la Seu de la Justícia marxi d'aquell 
edifici, en un any i mig o dos, segurament aquell tram no quedarà de la mateixa 
manera en què es troba. Per tant, actuar ara en aquell costat no seria apropiat 
perquè segurament hi pot haver un canvi en un parell d'anys. Per tant, el Comú 
només actuarà en les voravies d’un costat que és un dels trams als quals feia 
referència anteriorment i que s'ha de millorar de la parròquia. Tot seguit, passa 
la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN demana informació relativa a l’acord 
pres per la Junta de Govern del 9 de març del 2018, pel qual s’acorda 
l'aprovació de la sol·licitud amb núm. 5090386, a nom de PLAYFORMANCE, 
SL relativa a la inserció de publicitat en 72.000 tiquets expedits en els 
aparcaments Prat de la Creu – Centre Ciutat, El Trillà i Centre Històric, per un 
import d’1.118,15€. Demana més informació sobre com s'ha produït aquesta 
adjudicació, vist que hi ha una sol·licitud, però el Comú no ha publicat cap 
concurs, ni tampoc ha fet publicitat per informar qui pogués estar interessat en 
posar la seva publicitat en els tiquets. Demana saber quina ha estat la manera 
en què s’ha adjudicat.  
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS, conseller 
d’Urbanisme i Aparcaments. 
 
L’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS respon que el que el Comú ha adjudicat, en 
aquest cas, han estat els tiquets en paper que s’expedeixen i això està regulat 
en l’Ordinació de preus públics comunal. Existeix una regulació de preus per a 
publicitat i la gent pot demanar que es pugui posar la seva publicitat en aquests 
tiquets. 
 
La cònsol dona de nou la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN manifesta que li sembla que per a un 
tema com aquest, com són els aparcaments de la parròquia i que són públics, 
hi hauria d’haver informació i haver-ho fet públic de certa manera perquè les 
empreses, sobretot prioritàriament les situades en la zona on es troben aquests 
apartaments, tinguessin l'opció de poder optar a posar la seva publicitat en 
aquests tiquets d’aquesta manera, i no directament adjudicar-ho a una empresa 
que ho demani. La resta d’empreses no hi ha tingut cap opció i es trobaran, 
durant un cert temps, 70.000 tiquets amb el nom d’aquesta empresa al darrera, 
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sense ells haver pogut optar-hi. Li sembla que aquesta no és la manera de 
gestionar aquesta adjudicació. 
 
La cònsol major respon que està totalment d'acord amb l’Hble. Sr. Jordi Ramon 
MINGUILLÓN. De tota manera, com ho ha esmentat l’Hble. Sr. Josep Antoni 
CORTÉS, això s'ha fet aplicant l’Ordinació de preus públics comunal, cosa que 
permet que la persona que ho desitgi, ho demani. I aquesta adjudicació s’ha fet 
aplicant aquella ordinació. Tot i això, es mostra d'acord amb que, si s'hagués 
publicat, potser hi hauria hagut més concurrència. De tota manera, com que de 
tiquets se n’hauran de fer més, informa que els membres de la majoria 
prendran en consideració aquesta aportació de l’Hble. Sr. Jordi Ramon 
MINGUILLÓN. A partir d'ara, el Comú ho farà així perquè és cert que cal donar 
la possibilitat, tot i que l’Ordinació, que ja fa molt de temps que està vigent al 
Comú, ho facilita i ho permet. És en base a això que es va acordar de fer-ho. 
Potser la millor manera de fer-ho hagués estat l’argumentada per l’Hble. Sr. 
Jordi Ramon MINGUILLÓN.  
 
 

Cinquè .- Precs i preguntes 
 
La cònsol major informa que no ha estat entrada a tràmit cap pregunta. Per 
tant, aquest punt queda sense efecte. 
 
 
 
Per finalitzar, la cònsol major informa que, el proper 21 d’abril, el Comú 
inaugurarà la placeta Ciutat de Valls, així com el parc infantil instal·lat al pati de 
l’antiga escola espanyola. Aprofita l’avinentesa per convidar-hi tots els 
assistents a aquesta sessió de Consell de Comú.  
 
Informa també els consellers de Comú que s’ha acabat l’obra de col·locació de 
l’escala d’emergència de Casa Comuna i convida a tots els assistents, si ho 
desitgen, a visitar-la en acabar aquesta sessió.  
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 12.25 
hores. 


