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ACTA DE CONSELL DE COMÚ ORDINARI 
 

11 de març del 2019 
 
 
A la Casa Comuna, a les 16 hores del dia 11 de març del 2019, es reuneix el 
Consell de Comú sota la presidència de la cònsol major, l’Hble. Sra. Conxita 
MARSOL RIART. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi 
assisteixen els membres següents: 
 
L’Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS 
L’Hble. Sra. Mònica CODINA TORT  
L’Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS 
L’Hble. 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. Renúncia al càrrec de director d’Esports i presa  de jurament o 
promesa com a conseller del Comú d’Andorra la Vella , del Sr. Alain 
CABANES GALIAN, proclamat elegit per a aquest càrre c, per Decret 
del Cap de Govern del 26 de febrer del 2019 
 

2. Elecció del càrrec de cònsol menor i, si escau, d’altres càrrecs 
comunals, i presa de jurament o promesa 
 

3. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificació del 
Decret del 13-1-2016 de nomenament de la Junta de G overn i 
delegació de competències 
 

4. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificació del 
Decret del 13-1-2016 de creació i delegació de les conselleries del 
Comú d’Andorra la Vella 
 

5. Estudi i aprovació, si escau, de la modificació de diverses 
disposicions de la cònsol major en matèria de deleg ació de 
signatura i funcions 
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6. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificació de les 
comissions 
 

7. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels 
càrrecs del Consell d’administració de JOVIAL, SLU 
 

8. Precs i preguntes 
 
 
La cònsol major dona la benvinguda a tots els assistents a aquesta sessió de 
Consell de Comú que ha estat degudament convocada, d’acord amb el que 
disposen els articles 19.b i 21 de l’Ordinació d’organització i de funcionament 
dels Comuns, del 17 de novembre del 2011. 
 
Alhora, i d’acord amb el que disposen els articles 23.2 i 23.3 de l’Ordinació 
d’organització i funcionament dels comuns, del 17 de novembre del 2011, 
informa que cap conseller ha entrat a tràmit cap pregunta per ser tractada en el 
punt de Precs i Preguntes. Així mateix, informa que cap conseller de Comú ha 
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 .- Renúncia al càrrec de director d’Esports i presa  de 
jurament o promesa com a conseller del Comú d’Andor ra la Vella, del Sr. 
Alain CABANES GALIAN, proclamat elegit per a aquest  càrrec, per Decret 
del Cap de Govern del 26 de febrer del 2019 
 
La cònsol major informa que, el 6 de març del 2019, el Sr. Alain CABANES 
GALIAN va presentar formalment la seva renúncia com a director d'Esports del 
Comú d'Andorra la Vella pel fet d'haver estat proclamat elegit per al càrrec de 
conseller del Comú d'Andorra la Vella, en substitució del Sr. Marc PONS 
MARTELL. El Decret de proclamació el va signar el Cap de Govern (en 
funcions), el 26 de febrer del 2019, en el qual proclama elegit per al càrrec de 
conseller de Comú al Sr. Alain CABANES GALIAN, en substitució del Sr. Marc 
PONS MARTELL. D'acord amb això, la cònsol major procedeix a la presa de 
jurament o promesa del nou conseller de Comú, el Sr. Alain CABANES 
GALIAN. 
 
 

Segon .- Elecció del càrrec de cònsol menor i, si escau, d’altres 
càrrecs comunals, i presa de jurament o promesa 

 
La cònsol major informa que, com ja ho va informar en la darrera sessió de 
Consell de Comú, el Sr. Marc PONS MARTELL va presentar la seva renúncia 
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com a cònsol menor i la seva dimissió com a conseller de Comú. El seu lloc de 
conseller de Comú ja ha quedat cobert amb la presa de possessió del Sr. Alain 
CABANES GALIAN i ara correspon elegir quin conseller ocuparà el càrrec de 
cònsol menor. D’acord amb el que preveu la normativa vigent, la cònsol major 
demana si algun conseller de Comú té alguna proposta per ocupar el lloc de 
cònsol menor. Passa la paraula a l’Hble. Sra. Ester VILARRUBLA, consellera 
de Social. 
 
L’Hble. Sra. Ester VILARRUBLA, juntament amb l’Hble. Sr. Josep Antoni 
CORTÉS, proposen per al càrrec de cònsol menor a l'Hble. Sr. Miquel 
CANTURRI CAMPOS. 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN informa sobre la posició del grup Cd’I + 
Liberals d’Andorra sobre aquesta proposta. Diu que ja ha comunicat en 
diverses ocasions la seva postura sobre el sistema electoral andorrà. Manifesta 
que aquesta és una proposta del grup polític Demòcrates per Andorra però, 
malgrat això, donat el tarannà dialogant, el respecte vers les minories i les 
qualitats personals de l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI, informa que els membres 
del grup Cd’I + Liberals d’Andorra no votaran en contra d’aquesta proposta, 
sinó que s’hi abstindran. 
 
No havent-hi cap més proposta, es procedeix a la votació de la proposta que 
s’aprova per majoria, amb vuit vots per part dels membres de la majoria i quatre 
abstencions per part dels Hbles. Srs. Maria Dolors CARMONA, Lídia 
SAMARRA, Jordi Ramon MINGUILLÓN i Victor PINTOS. 
 
D'acord amb això, la cònsol major procedeix a la presa de jurament o promesa 
de l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI com a nou cònsol menor d’Andorra la Vella. 
 
La cònsol major, en nom de tota la Corporació i en el seu propi, felicita l’Hble. 
Sr. Miquel CANTURRI per aquesta elecció com a cònsol menor. Li agraeix la 
seva predisposició i es mostra segura que els propers seran uns mesos 
intensos. Manifesta que es tracta d’una persona de total confiança per a ella. 
És una persona que, com ho ha mencionat l’Hble. Sr. Jordi Ramon 
MINGUILLÓN, és una persona a qui tothom valora i, per tant, manifesta que 
Andorra la Vella té una gran sort de poder comptar amb ell com a cònsol 
menor. Tot seguit, passa la paraula a l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI, nou cònsol 
menor d’Andorra la Vella. 
 
L’Hble. Sr. Miquel CANTURRI adreça unes paraules als assistents. En primer 
lloc, té un record pel seu pare. A ell li deu el fet d’inculcar-li el compromís i la 
lleialtat amb el seu país, el servei a la comunitat i el respecte envers els altres. 
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Agraeix a la seva família pel suport incondicional que li donen, a la seva dona 
Mónica, al seu fill Miquel, a la seva mare i especialment al seu germà, per la 
seva generositat. Dona gràcies als seus companys de la Junta de Govern del 
Comú pel seu suport. Demana un fort aplaudiment pel Sr. Marc PONS 
MARTELL, anterior cònsol menor. Li agraeix els consells que li ha donat. 
Espera poder estar a l'altura del que requereix aquesta nova tasca dins del 
Comú. Finalment, agraeix a la cònsol major per la confiança que diposita en la 
seva persona per acompanyar-la fins a final del mandat, com a cònsol menor. 
Explica dues petites anècdotes familiars que fan creure en les coincidències o 
el destí entre persones. Fa molts anys, a casa seva, a cal Calones, el seu 
besavi buscava una parella per casar-s'hi. Un amic de la família, que treballava 
de viatjant, li va presentar una noia d'Artesa de Segre: la Dolors BERNAUS, 
que va esdevenir la seva besàvia, la padrina vella com li deien a casa. Era filla 
de la majordoma del mossèn d'Artesa de Segre, tenia una educació més 
acurada, cosa que va portar a l'Hostal Calones ordre i control. Deuen ser els 
aires d’Artesa de Segre. Molt més tard, cap als anys 1950, el seu pare va anar 
a fer els estudis a Lleida i hi va conèixer la seva mare. Tot són coincidències. 
Els seus parers regentaven una pensió bar, a tocar de la plaça Catalunya, amb 
el nom de Bar Sícoris. Aquí també hi va fer un aprenentatge de petit. Aquesta 
és una altra coincidència. Per acabar, reitera el seu agraïment a la cònsol major 
per la seva confiança. 
 
La cònsol major agraeix les paraules de l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI. I 
realment a la vida hi ha moltes coincidències. Continuant amb l’ordre del dia 
establert, vist que l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI renuncia al càrrec de conseller 
major pel qual havia estat elegit, ara escau procedir a ocupar aquesta plaça. 
 
D’acord amb el que preveu la normativa vigent, la cònsol major demana si 
algun conseller de Comú té alguna proposta per ocupar el lloc de cònsol 
menor. Passa la paraula a l’Hble. Sr. David ASTRIÉ, conseller de Medi Ambient 
i Innovació. 
 
L’Hble. Sr. David ASTRIÉ, juntament amb l’Hble. Sra. Maria Carme NIN, 
proposen per al càrrec de consellera major a l'Hble. Sra. Mònica CODINA 
TORT. 
 
No havent-hi cap més proposta, es procedeix a la votació de la proposta que 
s’aprova per majoria, amb vuit vots per part dels membres de la majoria i quatre 
abstencions per part dels Hbles. Srs. Maria Dolors CARMONA, Lídia 
SAMARRA, Jordi Ramon MINGUILLÓN i Victor PINTOS. 
 
D'acord amb això, la cònsol major procedeix a la presa de jurament o promesa 
de l’Hble. Sra. Mònica CODINA com a nova consellera major d’Andorra la 
Vella. 
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Continuant amb l’ordre del dia establert, vist que l’Hble. Sra. Mònica CODINA 
renuncia al càrrec de consellera menor pel qual havia estat elegit, ara escau 
procedir a ocupar aquesta plaça. 
 
D’acord amb el que preveu la normativa vigent, la cònsol major demana si 
algun conseller de Comú té alguna proposta per ocupar el lloc de cònsol 
menor. Passa la paraula a l’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS, conseller 
d’Urbanisme i Aparcaments. 
 
L’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS, juntament amb l’Hble. Sr. Alain CABANES, 
proposen per al càrrec de consellera menor a l'Hble. Sra. Maria Carme NIN 
SANS. 
 
No havent-hi cap més proposta, es procedeix a la votació de la proposta que 
s’aprova per majoria, amb vuit vots per part dels membres de la majoria i quatre 
abstencions per part dels Hbles. Srs. Maria Dolors CARMONA, Lídia 
SAMARRA, Jordi Ramon MINGUILLÓN i Victor PINTOS. 
 
D'acord amb això, la cònsol major procedeix a la presa de jurament o promesa 
de l’Hble. Sra. Maria Carme NIN com a nova consellera menor d’Andorra la 
Vella. 

 
 
Tercer .- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 

modificació del Decret del 13-1-2016 de nomenament de la Junta de 
Govern i delegació de competències 
 
La cònsol major, un cop reestructura el Consell de Comú, en funció dels nous 
càrrecs elegits, continua amb l'establert a l'orde del dia. Informa que la 
modificació d’aquest Decret comporta la substitució del Sr. Marc PONS 
MARTELL, antic cònsol menor, pe l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, nou 
cònsol menor, i que formava part de la Junta de Govern però ara ho fa com a 
cònsol menor i la incorporació de l’Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN a la Junta 
de Govern. Per tant, la proposta de nova Junta de Govern queda composada 
per les persones següents: 
 

- Hble. Sra. Conxita MARSOL RIART, cònsol major 
- Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, cònsol menor 
- Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera major 
- Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS, consellera menor 
- Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 
- Hble. Sr. Josep Antoni CORTES PUIG 
- Hble. Sr. David ASTRIE PADILLA 
- Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN. 
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La cònsol major informa que les delegacions de competències són les mateixes 
que existien fins ara amb una sola modificació, en el punt 2.c), relatiu a l'import 
assignat a la Junta de Govern per a les contractacions i es fixa en el que 
estableixi l’ordinació del pressupost i, com a màxim l’1% del pressupost de 
despesa. Això ja estava aprovat en el Pressupost per a l’exercici 2019 però no 
estava modificat en aquest Decret perquè data del 2016. Vist que avui calia 
modificar aquest Decret, el Comú ha cregut convenient fer les modificacions a 
l’hora i adaptar aquest Decret al Pressupost.  
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta que s’aprova per majoria, amb vuit vots per part dels membres de la 
majoria i quatre abstencions per part dels Hbles. Srs. Maria Dolors CARMONA, 
Lídia SAMARRA, Jordi Ramon MINGUILLÓN i Victor PINTOS. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 

DECRET 
 
Vist l’article 4.13 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns del 
4 de novembre del 1993; 
 
Vist l’establert a l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns del 17 de 
novembre del 2011; 
 
Vist el Decret del 13-1-2016 de nomenament de la Junta de Govern i delegació de 
competències. 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú de l’11 de març del 
2019, ha aprovat el següent: 
 
 

Decret de l’11-3-2019 de nomenament de la Junta de Govern i delegació de 
competències 

 
 
Article 1. Es nomenen els membres de la Junta de Govern següents:  
 

- Hble. Sra. Conxita MARSOL RIART, cònsol major 
- Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, cònsol menor 
- Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera major 
- Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS, consellera menor 
- Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 
- Hble. Sr. Josep Antoni CORTES PUIG 
- Hble. Sr. David ASTRIE PADILLA 
- Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN. 
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Article 2. D’acord amb el que disposa l’article 9.1 de l’Ordinació d’organització i 
funcionament dels comuns del 17 de novembre del 2011 es deleguen les 
competències següents: 
 

a) La resolució de totes les sol·licituds presentades als diversos departaments 
comunals, incloses aquelles relatives al departament d’Administració i al Servei 
de Circulació Comunal, i aquelles susceptibles de meritament d’algun tribut o 
preu públic. 
 

b) L’adopció dels acords de liquidació tributària previstos per la normativa vigent. 
 
c) Les contractacions administratives de tota mena, quan el seu import no superi el 

límit que fixi l’Ordinació de Pressupost comunal per a l’exercici corresponent i, 
com a màxim, l’1% del pressupost de despesa. 
 

d) Les autoritzacions per a l’ocupació del domini públic. 
 

e) La interposició d’accions davant el Tribunal Constitucional. 
 

f) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa del Comú en matèries 
de competència del Consell de Comú. 
 

g) La resolució de procediments sancionadors, inclosos els relatius a urbanisme i 
tributs. 
 

h) Les resolucions en matèria de personal propi del comú, inclosa la convocatòria 
de concursos públics i la resolució de procediments sancionadors. 
 

i) Les llicències i les autoritzacions en matèria d’urbanisme i d’activitats 
comercials, empresarials i professionals, o altres exigides per la legislació 
vigent. 
 

j) La regulació i les resolucions relatives a la gestió ordinària del cens de població 
comunal i del cens electoral. 
 

k) La regulació i les resolucions relatives al cadastre i als registres immobiliaris. 
 

l) L’atorgament de subvencions. 
 

m) La regulació que afecti el funcionament administratiu del Comú a nivell d’horaris, 
festes i obertura al públic. 
 

n) Acordar les operacions pressupostàries necessàries (ampliacions de partides, 
transferències de crèdit de despesa corrent, obertura de noves partides 
pressupostàries). 
 

o) Les altres competències que expressament li atribueixin les lleis i les que la 
legislació assigna al comú i no adjudica a cap altre òrgan comunal. 
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Disposició derogatòria 
Queda derogada qualsevol disposició de rang igual o inferior que s'oposi o contradigui 
allò que s'estableix en aquest Decret i, en especial el Decret del 13-1-2016 de 
nomenament de la Junta de Govern i delegació de competències. 
 
Disposició final 
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 

Quart.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 
modificació del Decret del 13-1-2016 de creació i d elegació de les 
conselleries del Comú d’Andorra la Vella 

 
La cònsol major informa que, de la manera que el Comú tenia establertes les 
conselleries, amb aquest Decret datat del gener del 2016, hi figurava la 
Conselleria de Joventut, Cultura, Esports i Participació Ciutadana. Vistos els 
canvis en la Corporació, aquesta Conselleria serà modificada i quedarà 
establerta de la manera següent. Aquesta Conselleria es converteix en la 
Conselleria d’Esports i Joventut i es delega a l'Hble. Sr. Alain CABANES 
aquesta conselleria de Joventut i Esports amb les seves competències 
associades. La Conselleria de Participació Ciutadana s'incorpora a la 
Conselleria de Social i proposa que en sigui la consellera delegada l'Hble. Sra. 
Ester VILARRUBLA. Proposa la creació de la Conselleria de Recursos 
Humans. És una Conselleria nova, com a conseqüència d’aquesta remodelació 
de la Corporació. No és conseqüència del canvi de cònsol menor o de 
consellers sinó que aquesta Conselleria l'assumia directament, fins ara, la 
cònsol major i, aprofitant aquesta remodelació, el Comú ha considerat que era 
necessari crear una Conselleria de Recursos Humans i la corresponent 
Comissió. La proposta és que la consellera delegada en sigui l'Hble. Sra. 
Mònica CODINA. Aquesta és una de les modificacions que no és conseqüència 
de la reestructuració però sí que la majoria entén que millorarà segurament el 
funcionament del Departament de Recursos Humans. Finalment, informa que 
també es crea la Conselleria de Cultura. Fins ara, formava part de la 
Conselleria de Joventut, Cultura, Esports i Participació Ciutadana. Es crea la 
Conselleria de Cultura de la qual en serà la consellera delegada la cònsol 
major. Per resumir, de la Conselleria inicial de Joventut, Cultura, Esports i 
Participació Ciutadana, en surten tres conselleries, la de Cultura, la de 
Participació Ciutadana que passa a formar part de la Conselleria de Social, i la 
Conselleria d’Esports i Joventut. I també remarca la creació de la nova 
Conselleria de Recursos Humans que tindrà com a consellera delegada l’Hble. 
Sra. Mònica CODINA, i que no és conseqüència de la remodelació de la 
Conselleria que fins de fa quinze dies ostentava el Sr. Marc PONS, però la 
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majoria aprofita l’ocasió per crear aquesta nova Conselleria. Tot seguit, passa 
la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN manifesta que aquesta és la manera de 
funcionar dels membres de la majoria comunal, però pel fet de crear la 
Comissió de Recursos Humans, que durant tant de temps ha reclamat,  
comunica que els consellers del grup Cd’I + Liberals d’Andorra votaran a favor 
d’aquesta proposta, perquè es tracta de fer un pas endavant. 
 
La cònsol major agraeix les paraules de l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN i 
remarca que els membres de la majoria en van aprenent. Seguidament, passa 
la paraula a l’Hble. Sr. Victor PINTOS. 
 
L’Hble. Sr. Victor PINTOS afegeix que val més tard que mai. Val la pena 
formalitzar aquesta nova conselleria, en aquest final d’etapa, i que fa uns tres 
anys i escaig que sol·licitava. 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA. 
 
L’Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA agraeix als membres de la majoria que 
finalment es pugui crear aquesta Conselleria però també lamenta que els 
consellers de les minories no hagin pogut participar d’aquests assumptes amb 
la freqüència necessària. 
  
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per unanimitat. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 

DECRET 
 
Vist l’article 4.13 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns del 
4 de novembre del 1993; 
 
Vist el que disposa l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns del 17 de 
novembre del 2011; 
 
Vist el Decret del Cap de Govern en funcions, del 26 de febrer del 2019, pel qual es fa 
pública la renúncia al càrrec de conseller del Comú d’Andorra la Vella presentada pel 
Sr. Marc PONS MARTELL, i la proclamació com a elegit per al càrrec de conseller del 
Comú d’Andorra la Vella del Sr. Alain CABANES GALIAN. 
 
Vist el Decret del 13-1-2016 de creació i delegació de les conselleries del Comú 
d’Andorra la Vella. 
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El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú de l’11 de març del 
2019, ha aprovat el següent: 
 
 

Decret de l’11-3-2019 de creació i delegació de les  conselleries del Comú 
d’Andorra la Vella 

 
 
Article 1.  El Comú queda estructurat en les conselleries següents: 
 

- Conselleria de Cultura 
- Conselleria de Serveis Públics i Circulació 
- Conselleria de Promoció Turística i Comercial 
- Conselleria de Finances, Comptabilitat i Administració 
- Conselleria de Social i Participació Ciutadana 
- Conselleria d’Urbanisme i Aparcaments 
- Conselleria de Medi Ambient i Innovació 
- Conselleria de Joventut i Esports 
- Conselleria de Recursos Humans. 

 
Article 2.  Les conselleries queden delegades de la manera següent: 
 

- Hble. Sra. Conxita MARSOL RIART: Conselleria de Cultura 
 

- Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS: Conselleria de Serveis Públics i 
Circulació 
 

- Hble. Sra. Mònica CODINA TORT: Conselleria de Promoció Turística i 
Comercial i Conselleria de Recursos Humans 
 

- Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS: Conselleria de Finances, Comptabilitat i 
Administració 
 

- Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES: Conselleria de Social i Participació 
Ciutadana 
 

- Hble. Sr. Josep Antoni CORTES PUIG: Conselleria d’Urbanisme i Aparcaments 
 

- Hble. Sr. David ASTRIE PADILLA: Conselleria de Medi Ambient i Innovació 
 

- Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN: Conselleria de Joventut i Esports. 
 

 
Article 3.  Corresponen a la Conselleria de Cultura les competències dels 
departaments o serveis següents: 

 
- Cultura 
- Escola d’Art 
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- Institut de Música 
- Aula de Teatre i Dansa. 

 
Article 4.  Corresponen a la Conselleria de Serveis Públics i Circulació les 
competències dels departaments o serveis següents: 
 

- Enllumenat 
- Obres públiques 
- Manteniment 
- Circulació. 

 
 
Article 5.  Corresponen a la Conselleria de Promoció Turística i Comercial les 
competències dels departaments o serveis següents: 
 

- Comerç i Turisme 
- Oficina de Turisme 
- Centre de Congressos 

 
Article 6.   Corresponen a la Conselleria de Finances, Comptabilitat i Administració 
les competències dels departaments o serveis següents: 
 

- Comptabilitat 
- Servei de Compres 
- Magatzem Central 
- Tràmits, tributs i deutors 
- Noves tecnologies. 

 
Article 7.  Corresponen a la Conselleria de Social i Participació Ciutadana les 
competències dels departaments o serveis següents: 
 

- Gent Gran 
- Atenció Social 
- Infància 
- Participació Ciutadana. 

 
Article 8.  Corresponen a la Conselleria d’Urbanisme i Aparcaments les 
competències dels departaments o serveis següents: 
 

- Urbanisme 
- Cadastre 
- Aparcaments. 

 
Article 9.  Corresponen a la Conselleria de Medi Ambient i Innovació les 
competències dels departaments o serveis següents: 
 

- Higiene 
- Medi Ambient 
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- Aigües 
- Forestal, Parcs i Jardins 
- Energia. 

 
Article 10.  Correspon a la Conselleria de Joventut i Esports les competències dels 
departaments o serveis següents: 
 

- Joventut 
- Instal·lacions i Equipaments Esportius i de Lleure 
- Activitats i Programes Esportius. 

 
Article 11. Corresponen a la Conselleria de Recursos Humans les competències 
dels departaments o serveis següents: 
 

- Gestió retributiva, de recursos humans i organització laboral 
- Formació 
- Seguretat i salut laboral. 

 
Article 12.   L’abast de les delegacions comporta totes aquelles facultats pròpies del 
càrrec de conseller dins l’àmbit de cada conselleria i per tant l’atribució d’aquelles 
funcions necessàries per a la correcta gestió i desenvolupament dels diferents 
departaments i serveis adscrits a cada una de les conselleries. 
 
Article 13.  Es faculta la Conselleria de Finances i Comptabilitat per realitzar les 
adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment a allò que s'estableix 
en aquest Decret, i a les conselleries afectades perquè despleguin i executin de 
manera eficaç allò que disposa aquest Decret. 
 
Disposició derogatòria 
Queda derogada qualsevol disposició de rang igual o inferior que s'oposi o contradigui 
allò que s'estableix en aquest Decret i, en especial el Decret del 13-1-2016, de creació 
i delegació de les conselleries del Comú d’Andorra la Vella. 
 
Disposició final 
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 

 
 
Cinquè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la modificació de  

diverses disposicions de la cònsol major en matèria  de delegació de 
signatura i funcions 
 
La cònsol major informa que es tracta d’un pur formalisme. Les delegacions 
que havia establert cap a l'anterior cònsol menor, el Sr. Marc PONS, queden 
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revocades i es deleguen en favor de l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS i a 
les Hbles. Sres. Mònica CODINA TORT i Maria Carme NIN SANS. Els delega 
la signatura.  
 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es dona la Corporació per 
informada. 
 
 

Sisè.-   Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 
modificació de les comissions 
 
Com a conseqüència de les noves delegacions que la cònsol major ha explicat 
en el Punt Quart, la cònsol major proposa un nou repartiment dels consellers en 
les diferents Comissions, que quedarien com segueix: 
 
La Comissió de Cultura estarà formada per: 

- Hble. Sra. Conxita MARSOL RIART 
- Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 
- Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
- Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA 
- Hble. Sra. Lídia SAMARRA PUJOL 
- Hble. Sr. Victor PINTOS MORELL 

 
La Comissió de Serveis Públics i Circulació estarà formada per: 

- Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS 
- Hble. Sra. Mònica CODINA TORT 
- Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
- Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA 
- Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA FILELLA 
- Hble. Sr. Victor PINTOS MORELL 

 
La Comissió de Promoció Turística i Comercial estarà formada per: 

- Hble. Sra. Mònica CODINA TORT 
- Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS 
- Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
- Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA FILELLA 
- Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN CAPDEVILA 

 
La Comissió de Finances, Comptabilitat i Administració estarà formada per: 

- Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS 
- Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS 
- Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN 
- Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA FILELLA 
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- Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN CAPDEVILA 
 
La Comissió de Social i Participació Ciutadana estarà formada per: 

- Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 
- Hble. Sra. Mònica CODINA TORT 
- Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN 
- Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA FILELLA 
- Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN CAPDEVILA 

 
La Comissió d’Urbanisme i Aparcaments estarà formada per: 

- Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
- Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS 
- Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA 
- Hble. Sra. Lídia SAMARRA PUJOL 
- Hble. Sr. Victor PINTOS MORELL 

 
La Comissió de Medi Ambient i Innovació estarà formada per: 

- Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA 
- Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS 
- Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
- Hble. Sra. Lídia SAMARRA PUJOL 
- Hble. Sr. Victor PINTOS MORELL 

 
La Comissió de Joventut i Esports estarà formada per: 

- Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN 
- Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 
- Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
- Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA 
- Hble. Sra. Lídia SAMARRA PUJOL 
- Hble. Sr. Victor PINTOS MORELL 

 
La Comissió de Recursos Humans estarà formada per: 

- Hble. Sra. Mònica CODINA TORT 
- Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS 
- Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES  
- Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA FILELLA 
- Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN CAPDEVILA. 

 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per unanimitat. 
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Setè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 
modificació dels càrrecs del Consell d’administraci ó de JOVIAL, SLU 
 
La cònsol major informa que JOVIAL, SLU és una societat limitada unipersonal 
amb capital 100% del Comú d'Andorra la Vella i estava presidida per l'anterior 
cònsol menor, el Sr. Marc PONS MARTELL. Ara, presenta una  proposta 
perquè sigui presidida per l'actual cònsol menor, l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI 
CAMPOS. I per tant, el Consell d’Administració de JOVIAL, SLU quedarà 
format pels consellers de Comú següents: 

- Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, president 
- Hble. Sra. Conxita MARSOL RIART, vicepresidenta 
- Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS, secretària 
- Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA FILELLA, vocal 
- Hble. Sr. Victor PINTOS MORELL, vocal. 

 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per unanimitat. 
 
 

Vuitè.-  Precs i preguntes 
 
La cònsol major informa que no ha estat entrada a tràmit cap pregunta. Per 
tant, aquest punt queda sense efecte. 
 
La cònsol major felicita el nou conseller de Comú, l’Hble. Sr. Alain CABANES. 
Mostra la seva plena confiança en ell i segura que treballaran perfectament tots 
junts. Ja el coneixen fa temps i aprofita per felicitar de nou a l’Hble. Sr. Miquel 
CANTURRI per la seva elecció com a cònsol menor, així com a les conselleres 
major i menor.  
 
La cònsol major manifesta que el càrrec de Capità del Sometent el continuarà 
assumint l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, que ja l’ostentava 
anteriorment mentre era conseller major del Comú. Vist que no hi hagut cap 
proposta de modificació, el cònsol menor ocuparà també aquest càrrec. En 
aquest cas, serà cònsol menor i capità del Sometent.  
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 16.35 
hores. 


