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ACTA DE CONSELL DE COMÚ ORDINARI 
 

4 de juny del 2019 
 
 
A la Casa Comuna, a les 18 hores del dia 4 de juny 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. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG  
L’Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA 
L’Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN 
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. Presa de jurament o promesa com a conseller del Comú d’Andorra 
la Vella, del Sr. Carles ARENY DELPECH, proclamat e legit per a 
aquest càrrec per Decret del Cap de Govern del 24 d e maig del 2019 

  
2. Estudi i aprovació, si escau, de l’acta del Cons ell de Comú del 2 de 

maig del 2019. 
 

3. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de Decret de 
modificació del Decret de l’11-3-2019 de nomenament  de la Junta de 
Govern i delegació de competències. 

 
4. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de Decret de 

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

5. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificació de les 
comissions. 

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

Govern. 
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7. 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 .- Presa de jurament o promesa com a conseller del 
Comú d’Andorra la Vella, del Sr. Carles ARENY DELPE CH, proclamat 
elegit per a aquest càrrec per Decret del Cap de Go vern del 24 de maig del 
2019 
 
La cònsol major procedeix a la presa de jurament o promesa com a conseller 
del Comú d'Andorra la Vella del Sr. Carles ARENY DELPECH, proclamat elegit 
per aquest càrrec per decret del Cap de Govern del 24 de maig del 2019. 
Informa que la proclamació del Sr. Carles ARENY deriva de la renúncia que va 
trametre la Sra. Ester VILARRUBLA, com a consellera del Comú d’Andorra la 
Vella, per haver estat nomenada ministra d’Educació i Ensenyament Superior 
del Govern d'Andorra. En nom del Comú d’Andorra la Vella, agraeix a la Sra. 
Ester VILARRUBLA la tasca que ha fet al Comú durant aquests més de tres 
anys i la felicita per aquest nomenament. Els membres de la corporació estan 
orgullosos que un membre del Consell de Comú d'Andorra la Vella passi a 
ocupar un càrrec de ministre del Govern del nostre país. L’anima i desitja que 
tingui molts encerts. Mostra un sentiment de pena pel fet de perdre una 
consellera però ben aviat el Comú disposarà d’un conseller nou, cosa que 
també li fa molta il·lusió. Són els canvis que comporta la política. Manifesta que 
el balanç de la Sra. Ester VILARRUBLA com a consellera de Social d'aquesta 
corporació ha estat molt positiu. Ha tirat endavant molts projectes, un d'ells ha 
tingut lloc aquest mateix matí, i que és el Consell d’Infants que es va iniciar per 
primera vegada durant aquest mandat i que cada dia funciona millor. Aquest és 
un punt important d'aquesta conselleria, com molts d’altres. Reitera el seu 
agraïment a la Sra. Ester VILARRUBLA, en nom del Comú d’Andorra la Vella i 
de tots els seus ciutadans per aquests anys de labor al front d'aquesta 
corporació i li desitja de nou molts encerts i es mostra molt contenta. 
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Tot seguit, la cònsol major procedeix a la presa de jurament o promesa del nou 
conseller de Comú, el Sr. Carles ARENY DELPECH. 
 
La cònsol major li desitja molts encerts durant aquests propers sis mesos. No 
són molt de temps, però manifesta que els membres de la corporació estan 
molt contents de tenir el Sr. Carles ARENY a l'equip i a la majoria del Comú 
d’Andorra la Vella. Li desitja moltes felicitats. 
 
 

Segon .- Estudi i aprovació, si escau, de l’acta del Cons ell de 
Comú del 2 de maig del 2019 

 
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 2 de maig del 2019 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. 
 

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

de modificació del Decret de l’11-3-2019 de nomenam ent de la Junta de 
Govern i delegació de competències 
 
La cònsol major informa que aquest Decret va ser aprovat a principis d’aquest 
mandat, l’any 2016, que va ser modificat el passat mes de març quan el Sr. 
Marc PONS va presentar la seva renúncia com a cònsol menor i conseller de 
Comú per presentar-se com a candidat a les Eleccions Generals, en la 
circumscripció parroquial per a Andorra la Vella. Avui, proposa tornar a 
modificar aquest Decret amb la incorporació del Sr. Carles ARENY DELPECH 
com a conseller de Comú, formant part de la Junta de Govern. Aquest Decret 
fixa la delegació de competències de la Junta de Govern, que estarà formada 
pels membres de la corporació 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. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
- Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA 
- Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN 
- Hble. Sr. Carles ARENY DELPECH. 
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Aquests són els membres de la Junta de Govern i s'ha procedit als canvis 
d’ubicació en aquesta sala del Consell de Comú, per respectar l'ordre 
protocol·lari de consellers. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta que s’aprova per assentiment dels assistents. 
 
 
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 de l’11-3-2019 de nomenament de la Junta de Govern i delegació de 
competències. 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú, del 4 de juny del 2019, 
ha aprovat el següent: 
 
Decret del 4-6-2019 de modificació del Decret de l’ 11-3-2019 de nomenament de 

la Junta de Govern i delegació de competències 
 
Article únic. Es modifica l’article 1 del Decret de l’11-3-2019 de nomenament de la 
Junta de Govern i delegació de competències, el qual queda redactat com segueix:  
 
“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. Sr. Josep Antoni CORTES PUIG 
- Hble. Sr. David ASTRIE PADILLA 
- Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN 
- Hble. Sr. Carles ARENY DELPECH.” 

 
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. 
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Quart.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de Dec ret 
de modificació del Decret de l’11-3-2019 de creació  i delegació de les 
conselleries del Comú d’Andorra la Vella 

 
La cònsol major informa que es delega en l'Hble. Sr. Carles ARENY DELPECH 
la conselleria de Social, amb les seves competències associades, i es produeix 
una modificació per la qual s’incorpora el Servei de Participació Ciutadana a la 
Conselleria de Joventut i Esports i es delega en l'Hble. Sr. Alain CABANES 
GALIAN. Aquesta conselleria, a partir d'ara, passarà a denominar-se 
conselleria de Joventut, Participació Ciutadana i Esports. Amb això, es retorna 
a l’estructura de l'inici de mandat, quan el Sr. Marc PONS era conseller delegat 
d’aquests tres departaments. En el seu moment, la conselleria de Participació 
Ciutadana va ser assumida per la Sra. Ester VILARRUBLA perquè els 
membres de la majoria van considerar que la seva implicació en aquest món 
era important. I ara la majoria ha decidit tornar als orígens. Per tant, proposa la 
delegació de la conselleria de Social a l’Hble. Sr. Carles ARENY i la conselleria 
de Joventut, Participació Ciutadana i Esports a l’Hble. Sr. Alain CABANES. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per assentiment dels assistents. 
 
 
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, del 24 de maig del 2019, pel qual es fa pública la 
renúncia al càrrec de consellera del Comú d’Andorra la Vella, presentada per la Sra. 
Ester VILARRUBLA ESCALES, i la proclamació com a elegit per al càrrec de conseller 
del Comú d’Andorra la Vella del Sr. Carles ARENY DELPECH. 
 
Vist el Decret de l’11-3-2019 de creació i delegació de les conselleries del Comú 
d’Andorra la Vella. 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú, del 4 de juny del 2019, 
ha aprovat el següent: 
 

Decret del 4-6-2019 de modificació del Decret de l’ 11-3-2019 de creació i 
delegació de les conselleries del Comú d’Andorra la  Vella 
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Article primer. Es modifica l’article 2, el qual queda redactat com segueix: 
 
“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. 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, Participació 
Ciutadana i Esports. 
 

- Hble. Sr. Carles ARENY DELPECH: Conselleria de Social.” 
 
Article segon. Es modifica l’article 7, que queda redactat com segueix: 
 
“Article 7.  Corresponen a la Conselleria de Social les competències dels 
departaments o serveis següents: 
 

- Gent Gran 
- Atenció Social 
- Infància.” 

 
Article tercer. Es modifica l’article 10, que queda redactat com segueix: 
 
“Article 10.  Correspon a la Conselleria de Joventut, Participació Ciutadana i Esports 
les competències dels departaments o serveis següents: 
 

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

 
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. 
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Cinquè.-  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, informa que únicament s’ha efectuat el canvi de noms entre 
els dos consellers, i a les reunions de Comissions on assistia la Sra. Ester 
VILARRUBLA hi assistirà l’Hble. Sr. Carles ARENY, sent aquest el president de 
la Comissió de Social. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per assentiment dels assistents. 
 
 

Sisè.-   Informació relativa als acords adoptats en les da rreres 
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 17 i 24 d’abril i 2, 8 i 15 de maig 
del 2019. Tot seguit, passa la paraula a l’Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA. 
 
L’Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA sol·licita informació sobre l’acord de la 
Junta de Govern 17 d’abril del 2019, pel qual s’acorda la contractació de 
l’empresa GIL ARQUITECTURA per a la redacció del projecte i direcció de les 
obres d'enderroc i adequació del terreny de l’antic forn crematori d’Encorcers, 
per un import de 9.535,63€, IGI inclòs. Voldria saber si aquesta proposta obeeix 
a aquell concurs que va quedar desert, en el seu moment, i si s'han pres les 
mesures tal com es va demanar en relació amb el tractament de l'amiant. 
 
La cònsol major dona la paraula a l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI, cònsol menor i 
conseller de Serveis Públics i Circulació. 
 
L’Hble. Sr. Miquel CANTURRI respon que, en l’altre concurs, van aparèixer 
problemes amb el tractament de l’amiant. La majoria conjuntament amb els 
tècnics comunals van creure que calia procedir d’una altra manera. Aquest nou 
concurs preveu la redacció del projecte i la direcció d'obres adjudicats a 
l’empresa GIL ARQUITECTURA amb tots els tractaments que comporta 
l’enderroc de l'antic forn incinerador. 
 
La cònsol major dona la paraula a l’Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA. 
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L’Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA demana poder obtenir un informe en 
relació amb el tractament de l’amiant que s'ha tingut en compte per fer aquests 
treballs. 
 
La cònsol major respon que l’empresa GIL ARQUITECTURA redactarà el 
projecte i aquí és on es determinaran tots els tractaments que es faran. Quan el 
Comú disposi del projecte redactat, el farà arribar als membres de les minories 
comunals. El Comú ha fet l’encàrrec a aquesta empresa amb aquestes 
condicions per les quals ha de respectar tots els protocols per a la retirada de 
l'amiant. Amb aquesta proposta, el Comú encarrega el projecte. De seguida 
que el Comú disposi d’aquest projecte, es podrà valorar el tractament proposat. 
 
La cònsol major dona la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN sol·licita informació sobre l’acord pres 
per la Junta de Govern del 17 d’abril del 2019, pel qual s’acorda l’adjudicació 
del concurs nacional relatiu als treballs d’inventari patrimonial del Comú 
d’Andorra la Vella i de la societat JOVIAL, SLU a l’empresa IIB ADVISORY, 
SLU, per un import de 74.195€, IGI inclòs. Demana saber en què consisteix 
aquesta proposta i de quin tipus de feines es tracta perquè l’import adjudicat és 
elevat. 
 
La cònsol major respon que es tracta de redactar un inventari de tots els béns 
patrimonials del Comú amb una valoració inclosa. Per això ascendeix a aquest 
import. És un import una mica important perquè actualment el Comú d’Andorra 
la Vella disposa de nombrosos béns patrimonials. Els membres de la majoria 
entenen que és necessari que el Comú tingui un inventari de tot el patrimoni. 
Com que durant aquests darrers quatre anys hi hagut algun increment 
patrimonial i la valoració de molts béns no estava feta, es van demanar preus a 
diferents empreses, però només es va presentar aquesta empresa. Tot seguit, 
dona la paraula a l’Hble. Sra. Maria Carme NIN, consellera delegada de 
Finances, Comptabilitat i Administració. 
 
L’Hble. Sra. Maria Carme NIN afegeix que aquest punt fa referència a que els 
Comuns, en un termini de tres anys, han d’implementar totes les normes 
internacionals de comptabilitat per les quals cal establir aquest inventari. El 
Comú d’Andorra la Vella disposa dels seus propis béns immobles així com la 
societat JOVIAL, SLU. Així doncs, en el redactat del plec de bases s’ha 
incorporat els béns del Comú i de JOVIAL, SLU. Aquesta empresa, que és 
l’única que ha presentat oferta al concurs, té l’especialització en aquest 
assumpte, compleix els requisits sol·licitats i té l'experiència necessària. Per a 
aquest encàrrec, caldrà redactar un disseny i la confecció d'un manual de 
procediments per a la gestió patrimonial del Comú d’Andorra la Vella. Aquest 
punt també apareixia en una nota del Tribunal de Comptes que deia que el 
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Comú, com tota la resta dels Comuns del Principat, feia un percentatge lineal 
del 10% de tots els béns. Aquí es farà un inventari que estarà molt bé perquè el 
Comú tindrà coneixement de tots els immobles de què disposa amb el seu 
valor, cosa que també servirà per a les assegurances. Aquesta contractació 
s’ha adjudicat aquest mateix mes de juny. La planificació dels treballs ja està 
feta i l’objectiu és que el treball estigui enllestit en els propers sis mesos. Això 
significa que el dia 31 de desembre vinent el Comú ja disposarà d’aquest estudi 
i quedarà dins d’aquest mandat. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es dona la Corporació per 
informada. 
 
 

Setè.-  Precs i preguntes 
 
La cònsol major informa que no ha estat entrada a tràmit cap pregunta. Per 
tant, aquest punt queda sense efecte. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 18.25 
hores. 


