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ACTA DE CONSELL DE COMÚ ORDINARI 
 

10 de gener del 2020 
 
 
A la Casa Comuna, a les 17.00 hores del dia 10 de gener del 2020, es reuneix 
el Consell de Comú sota la presidència de l’Hble. Sra. Conxita Marsol Riart, 
cònsol major. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi 
assisteixen els membres següents: 
 
L’Hble. Sr. David Astrié Padilla 
L’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos 
L’Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol 
L’Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
L’Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
L’Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
L’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma 
L’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona Filella 
L’Hble. Sr. Sergi González Camacho 
L’Hble. Sra. Lídia Samarra Pujol. 
 
 
L’ordre del dia de la reunió és el següent: 
 

1. Informació sobre la constitució dels grups polít ics, segons l’article 
31 de l’Ordinació d’organització i funcionament del s comuns del 17 
de novembre del 2011. 
 

2. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de creació i delegació 
de les conselleries. 
 

3. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de creació de les 
comissions. 
 

4. Nomenament de la Junta de Govern i delegació de competències. 
 

5. Nomenament i presa de jurament o promesa del Sec retari general i 
de l’interventor comunal. 
 

6. Precs i preguntes. 
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La cònsol major dóna la benvinguda als assistents a aquesta sessió de Consell 
de Comú, que ha estat degudament convocada d’acord amb el que disposen 
els articles 19b i 21 de l’Ordinació d’organització i de funcionament dels 
comuns del 17 de novembre del 2011, publicada al Butlletí Oficial del Principat 
d’Andorra el 30 de novembre del 2011. 
 
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, i vist 
que no s’ha presentat cap pregunta ni proposat cap assumpte per incloure a 
l’ordre del dia per part dels Hbles. Srs. Consellers, dins del termini establert, es 
procedeix amb l’ordre del dia establert. 
 
 

Primer.-  Informació sobre la constitució dels grups polític s, 
segons l’article 31 de l’Ordinació d’organització i  funcionament dels 
comuns del 17 de novembre del 2011. 
 
La cònsol major informa de la constitució dels grups polítics, segons l’article 31 
de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns del 17 de novembre 
del 2011. Aquest article estableix que els consellers s’agrupen en grups polítics 
que coincideixin amb les candidatures concurrents a les eleccions comunals. 
Per formar un grup polític, cal un nombre mínim de dos consellers. Els grups 
polítics nomenen un president i comuniquen aquesta decisió al cònsol major. 
Els consellers que, per la raó que sigui, deixen de pertànyer a algun grup polític 
s’integren al grup mixt. D’acord amb aquesta informació, els grups polítics 
d’Andorra la Vella seran els següents: 

 
- Grup polític Demòcrates per Andorra + Liberals d’Andorra + SDP + 

Independents, presidit per l’Hble. Sra. Conxita Marsol Riart. 
- Grup polític Partit Socialdemòcrata + Independents, presidit per l’Hble. 

Sra. Maria Dolors Carmona Filella. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es dóna per informada la corporació. 
 
 

Segon.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de cr eació i 
delegació de les conselleries. 
 
La cònsol major proposa la creació de les Conselleries següents: 
 

- Conselleries de Planificació Urbanística i de Circulació: Hble. Sra. 
Conxita Marsol Riart 

- Conselleries de Serveis Públics i de Finances: Hble. Sr. David Astrié 
Padilla 
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- Conselleries de Cultura i de Promoció Turística: Hble. Sr. Miquel Canturri 
Campos 

- Conselleria de Sostenibilitat i Innovació: Hble. Sr. Gerard Estrella 
Armengol 

- Conselleria de Social: Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
- Conselleries d’Esports i de Joventut: Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
- Conselleries de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes 

Participatius: Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
- Conselleries de Tràmits, Tributs i Deutors i de Recursos Humans: Hble. 

Sra. Letícia Teixeira Da Silva 
- Conselleries d’Aparcaments i de Patrimoni Natural: Hble. Sr. Gerard 

Menardia Coloma. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 10 de l’Ordinació de funcionament dels 
Comuns del 17 de novembre del 2011, informa que l’abast de les delegacions 
comporta que totes aquelles facultats pròpies 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 cadascuna de les diferents Conselleries. En aquest apartat, proposa 
facultar la Conselleria de Finances, Comptabilitat i Administració per realitzar 
les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment a tot allò 
que s’estableix en aquest Decret i a les Conselleries afectades perquè 
despleguin i executin de manera eficaç allò que disposarà aquest Decret. 
Queda derogada qualsevol disposició de rang igual o inferior que s’oposi o 
contradigui aquest Decret.  
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta que s’aprova per unanimitat. 
 
 
El text aprovat és el següent: 

DECRET 
 
Vist el Decret del Cap de Govern, del 15 de desembre del 2019, pel qual es publiquen 
els noms dels candidats elegits en les eleccions comunals, i havent-se ja constituït el 
nou Comú per al mandat 2020-2023, es fa necessari procedir a l’establiment de la 
nova organització comunal i, per tant, a la creació i reestructuració de les noves 
conselleries i a la designació dels consellers delegats. 
 
Vist l’article 4.14 de la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de modificació de la 
Llei qualificada de delimitacions de competències dels comuns; 
 
Vist el que disposa l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns del 17 de 
novembre del 2011; 
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El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió ordinària del Consell de Comú del 10 de 
gener del 2020, ha aprovat el següent: 
 

Decret del 10-1-2020 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 Planificació Urbanística 
- Conselleria de Circulació 
- Conselleria de Serveis Públics 
- Conselleria de Finances 
- Conselleria de Cultura 
- Conselleria de Promoció Turística 
- Conselleria de Sostenibilitat i Innovació 
- Conselleria de Social 
- Conselleria d’Esports 
- Conselleria de Joventut 
- Conselleria de Desenvolupament Estratègic i Comercial 
- Conselleria de Projectes Participatius 
- Conselleria de Tràmits, Tributs i Deutors 
- Conselleria de Recursos Humans 
- Conselleria d’Aparcaments 
- Conselleria de Patrimoni Natural. 

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

- Hble. Sra. Conxita Marsol Riart: Conselleries de Planificació Urbanística i de 
Circulació. 

- Hble. Sr. David Astrié Padilla: Conselleries de Serveis Públics i de Finances. 
- Hble. Sr. Miquel Canturri Campos: Conselleries de Cultura i de Promoció 

Turística. 
- Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol: Conselleria de Sostenibilitat i Innovació. 
- Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa: Conselleria de Social. 
- Hble. Sr. Alain Cabanes Galian: Conselleries d’Esports i de Joventut. 
- Hble. Sra. Meritxell López Guitart: Conselleries de Desenvolupament Estratègic 

i Comercial i de Projectes Participatius. 
- Hble. Sra. Leticia Teixeira Da Silva: Conselleries de Tràmits, Tributs i Deutors i 

de Recursos Humans. 
- Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma: Conselleries d’Aparcaments i de Patrimoni 

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

- Urbanisme 
- Cadastre 
- Urbanisme tàctic i social. 

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

- Circulació 
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- Mobilitat i transport públic. 
 
Article 5.   Corresponen a la Conselleria de Serveis Públics les competències dels 
departaments o serveis següents: 

- Enllumenat 
- Obres Públiques 
- Manteniment 
- Aigües 
- Espai Ciutadà i via pública. 

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

- Comptabilitat 
- Servei de Compres 
- Magatzem Central. 

 
Article 7.  Corresponen a la Conselleria de Cultura les competències dels 
departaments o serveis següents: 

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

 
Article 8.  Corresponen a la Conselleria de Promoció Turística les competències 
dels departaments o serveis següents: 

- Turisme 
- Oficina de Turisme 
- Centre de Congressos. 

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

- Higiene 
- Medi Ambient 
- Parcs i Jardins 
- Transició energètica. 

 
Article 10.  Corresponen a la Conselleria de Social les competències dels 
departaments o serveis següents: 

- Gent Gran (Cases Pairals, Casal Calones i Projectes Gent Gran Activa) 
- Atenció Social 
- Infància (Escoles bressol, ludoteca i Casal d’Infants El Llamp). 

 
Article 11.  Corresponen a la Conselleria d’Esports les competències dels 
departaments o serveis següents: 

- Instal•lacions i Equipaments Esportius 
- Activitats i Programes Esportius. 

 



ACdC núm. 20/01 
10/01/2020 

 6

Article 12.  Corresponen a la Conselleria de Joventut les competències dels 
departaments o serveis següents: 

- Joventut 
- Joves Emprenedors 
- Instal·lacions i Equipaments de Lleure. 

 
Article 13.  Corresponen a la Conselleria de Desenvolupament Estratègic i Comercial 
les competències dels departaments o serveis següents: 

- Estratègies de desenvolupament de barris, zones comercials i àmbits de la 
parròquia 

- Comerç. 
 
Article 14. Corresponen a la Conselleria de Projectes Participatius les 
competències dels departaments o serveis següents: 

- Projectes participatius. 
 
Article 15.  Corresponen a la Conselleria de Tràmits, Tributs i Deutors les 
competències dels departaments o serveis següents: 

- Tràmits, Tributs i Deutors 
- Tecnologies de la informació i comunicació. 

 
Article 16.  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 17. Corresponen a la Conselleria d’Aparcaments les competències dels 
departaments o serveis següents: 

- Aparcaments. 
 
Article 18.  Corresponen a la Conselleria de Patrimoni Natural les competències 
dels departaments o serveis següents: 

- Camins, boscos i recs 
- Patrimoni natural. 

 
Article 19.   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 20.  Es faculta la Conselleria de Finances 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. 
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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. 
 
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. 
 
 

Tercer.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de cr eació 
de les comissions. 
 
La cònsol major informa que la creació de les comissions també està regulada 
per l’Ordinació de funcionament dels Comuns del 17 de novembre del 2011 i, 
d’acord amb aquesta Ordinació, proposa la creació de les comissions següents: 
 
Comissió de Planificació Urbanística que estarà formada per: 

- Hble. Sra. Conxita Marsol Riart 
- Hble. Sr. David Astrié Padilla 
- Hble. Sr. Miquel Canturri Campos 
- Hble. Sra. Lidia Samarra Pujol 

 
Comissió de Circulació que estarà formada per: 

- Hble. Sra. Conxita Marsol Riart 
- Hble. Sr. Miquel Canturri Campos 
- Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma 
- Hble. Sra. Maria Dolors Carmona Filella 

 
Comissió de Serveis Públics que estarà formada per: 

- Hble. Sr. David Astrié Padilla 
- Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol 
- Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma 
- Hble. Sr. Sergi González Camacho 

 
Comissió de Finances que estarà formada per: 

- Hble. Sr. David Astrié Padilla 
- Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
- Hble. Sra. Leticia Teixeira Da Silva 
- Hble. Sra. Maria Dolors Carmona Filella 

 
Comissió de Cultura que estarà formada per: 

- Hble. Sr. Miquel Canturri Campos 
- Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
- Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
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- Hble. Sra. Lidia Samarra Pujol 
 

Comissió de Promoció Turística que estarà formada per: 
- Hble. Sr. Miquel Canturri Campos 
- Hble. Sr. David Astrié Padilla 
- Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
- Hble. Sr. Sergi González Camacho 

 
Comissió de Sostenibilitat i Innovació que estarà formada per: 

- Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol 
- Hble. Sr. David Astrié Padilla 
- Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma 
- Hble. Sr. Sergi González Camacho 

 
Comissió de Social que estarà formada per: 

- Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
- Hble. Sr. Miquel Canturri Campos 
- Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
- Hble. Sra. Maria Dolors Carmona Filella 

 
Comissió d’Esports que estarà formada per: 

- Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
- Hble. Sr. Miquel Canturri Campos 
- Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma 
- Hble. Sra. Lidia Samarra Pujol 

 
Comissió de Joventut que estarà formada per: 

- Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
- Hble. Sr. Miquel Canturri Campos 
- Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma 
- Hble. Sra. Lidia Samarra Pujol 

 
Comissió de Desenvolupament Estratègic i Comercial que estarà formada per: 

- Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
- Hble. Sr. Miquel Canturri Campos 
- Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol 
- Hble. Sr. Sergi González Camacho 

 
Comissió de Projectes Participatius que estarà formada per: 

- Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
- Hble. Sr. Miquel Canturri Campos 
- Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol 
- Hble. Sr. Sergi González Camacho 
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Comissió de Tràmits, Tributs i Deutors que estarà formada per: 
- Hble. Sra. Leticia Teixeira Da Silva 
- Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
- Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
- Hble. Sra. Maria Dolors Carmona Filella 

 
Comissió de Recursos Humans que estarà formada per: 

- Hble. Sra. Leticia Teixeira Da Silva 
- Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
- Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
- Hble. Sra. Maria Dolors Carmona Filella 

 
Conselleria d’Aparcaments que estarà formada per: 

- Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma 
- Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol 
- Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
- Hble. Sra. Lidia Samarra Pujol 

 
Conselleria de Patrimoni Natural que estarà formada per: 

- Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma 
- Hble. Sr. Miquel Canturri Campos 
- Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol 
- Hble. Sr. Sergi González Camacho. 

 
La cònsol major recorda que, d’acord amb el que disposa l’article 14.3 de 
l’Ordinació de d’organització i funcionament dels Comuns, cada comissió, un 
cop es constitueixi, haurà d’elegir-ne el President que serà qui donarà compte a 
la Junta de Govern i al Consell de Comú de la tasca realitzada. Indica que les 
comissions han de designar un secretari d’entre els tècnics de cada àrea del 
Comú que tindran per missió la redacció de l’acta de cada sessió i han 
d’acordar un calendari de sessions adequat a tots els membres que la 
composin. Aquesta serà una de les primeres funcions que hauran de dur a 
terme les comissions, un cop estiguin creades, a partir de la setmana vinent. 
Tot seguit, passa la paraula a l’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
L’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona manifesta el compromís que ha arribat amb 
la cònsol major, abans d’iniciar aquesta sessió de Consell de Comú, amb la 
finalitat de facilitar la participació a les 16 comissions creades dels membres del 
Grup Partit Socialdemòcrata + Independents. Es passa de 7 a 16 comissions. 
N’hi ha moltes que es poden agrupar i això facilitarà la gestió, però s’han hagut 
de repartir a les Comissions sense conèixer la planificació de les seves 
reunions. És difícil dir, en aquests moments, si els membres del Grup Partit 
Socialdemòcrata + Independents podran arribar a assistir a totes les reunions 
de totes les Comissions. La seva intenció és de participar-hi i fer arribar les 
seves aportacions amb moltes propostes. Felicita la majoria comunal per haver 
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incorporat alguns dels projectes que el seu partit anunciava en el seu programa 
electoral i que cal impulsar, com pot ser la participació ciutadana. Sol·licita a la 
cònsol major que s’acordi aquest compromís i que, en cas que els membres del 
Grup Partit Socialdemòcrata + Independents no puguin arribar a participar a 
totes les reunions de les Comissions, es pugui reprendre i estudiar aquest 
repartiment de les Comissions. 
 
La cònsol major respon que no hi ha d’haver cap problema. Es faran els 
ajustaments que calgui fer, en funció de les necessitats de tots els membres de 
la Comissió, inclosos els membres de la majoria comunal, ja que cap d’ells 
exerceix les funcions de conseller de Comú a ple temps. Tots compaginen les 
seves tasques de conseller de Comú amb les feines particulars, excepte els 
cònsols major i menor. Per tant, la voluntat és d’adaptar-se a les necessitats. 
Agraeix la felicitació de l’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona. És cert que la 
majoria comunal s’ha esforçat en fer unes Conselleries noves, diferents i 
adaptades a les necessitats d’avui en dia del país, que evoluciona sobretot en 
assumptes com la sostenibilitat o la planificació urbanística. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta que s’aprova per assentiment. 
 
 

Quart.-  Nomenament de la Junta de Govern i delegació de 
competències. 
 
La cònsol major proposa de crear una Junta de Govern formada per tots els 
membres de la majoria i per tant proposa el nomenament de la Junta de 
Govern amb els membres següents: 
 

- Hble. Sra. Conxita Marsol Riart, cònsol major 
- Hble. Sr. David Astrié Padilla., cònsol menor 
- Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major 
- Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol, conseller menor 
- Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
- Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
- Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
- Hble. Sra. Leticia Teixeira Da Silva 
- Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma. 

 
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, proposa delegar les 
funcions següents del Consell de Comú a la Junta de Govern: 
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a) La resolució de totes les sol·licituds presentades als diversos 
departaments comunals, incloses aquelles relatives al Departament de 
Tràmits, Tributs i Deutors 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). 
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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. 

 
No havent-hi cap 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 4.14 de la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de modificació de la 
Llei qualificada de delimitacions de competències dels comuns; 
 
Vist el que disposa l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns del 17 de 
novembre del 2011; 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió ordinària de Consell de Comú del 10 de gener 
del 2020, ha aprovat el següent: 
 

Decret del 10-1-2020 de nomenament de la Junta de G overn 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. David Astrié Padilla, cònsol menor 
- Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major 
- Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol, conseller menor 
- Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
- Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
- Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
- Hble. Sra. Leticia Teixeira Da Silva 
- Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma. 

 
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 a la Junta de 
Govern les competències següents: 
 

a) La resolució de totes les sol·licituds presentades als diversos departaments 
comunals, incloses aquelles relatives al Departament de Tràmits, Tributs i 
Deutors 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. 
 



ACdC núm. 20/01 
10/01/2020 

 13

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. 

 
Disposició derogatòria 
Queda derogada qualsevol disposició de rang igual o inferior que s'oposi o contradigui 
allò que s'estableix en aquest Decret. 
 
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.-  Nomenament i presa de jurament o promesa del 
Secretari general i de l’interventor comunal. 
 
La cònsol major proposa el nomenament del Sr. Àngel Grau Navarro com a 
Secretari general i del Sr. Joan OBIOLS LEGRAIN com a interventor comunal, 
amb les funcions que els atorga l’Ordinació d’organització i funcionament dels 
Comuns del 17 de novembre del 2011 i la resta de l’ordenament vigent. Tot 
seguit, passa la paraula a l’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
L’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que dona suport als dos 
nomenaments d’aquestes persones. Són càrrecs de confiança de la majoria 
comunal. No obstant això, informa que els membres del Grup Partit 
Socialdemòcrata + Independents s’han assabentat 5 minuts abans d’iniciar 
aquesta sessió de Consell de Comú d’aquesta proposta. Els sap greu que hagi 
estat així perquè la majoria ho decideix, però no els agrada assabentar-se 
d’aquestes propostes a través dels mitjans de comunicació o 5 minuts abans de 
l’inici d’una sessió de Consell de Comú. 
 
La cònsol major respon que ho tindrà present per a futures ocasions i agraeix el 
suport a les propostes de la majoria comunal.  
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta que s’aprova per unanimitat.  
 
 
Els textos aprovats són els següents: 
 

1. Nomenament Secretari general 
 

DECRET 
 
Vist l’article 4.14 de la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de modificació de la 
Llei qualificada de delimitacions de competències dels comuns; 
 
Vist el que disposa l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns del 17 de 
novembre del 2011; 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió ordinària del Consell de Comú del 10 de 
gener del 2020, ha aprovat el següent: 
 
Decret del 10-1-2020 de nomenament del Sr. Àngel Gr au Navarro com a Secretari 

general 
 
Article únic 
Es nomena el Sr. Àngel Grau Navarro com a Secretari general, amb les facultats 
pròpies del càrrec. 
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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. 
 

2. Nomenament Interventor comunal 
 

DECRET 
 
Vist l’article 4.14 de la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de modificació de la 
Llei qualificada de delimitacions de competències dels comuns; 
 
Vist l’article 92.2 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals; 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió ordinària del Consell de Comú del 10 de 
gener del 2020, ha aprovat el següent: 
 

Decret del 10-1-2020 de nomenament del Sr. Joan Obi ols Legrain com a 
interventor comunal 

 
Article únic 
Es nomena el Sr. Joan Obiols Legrain com a interventor comunal, amb les facultats 
pròpies del càrrec. 
 
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. 
 
 

Sisè.-   Precs i preguntes  
 
La cònsol major informa que no ha estat entrada a tràmit cap pregunta. Per 
tant, aquest punt queda sense efecte. 
 
Tot seguit, es procedeix a la presa de jurament o promesa del Secretari 
general, el Sr. Àngel Grau Navarro, i de l’Interventor comunal, el Sr. Joan 
Obiols Legrain. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 17.25 h. 


