
 

PROPOSTA DE PRINCIPIS BÁSICS QUE HAURIA DE 
CONTENIR LA LLEI MARC DE FUNCIONAMENT INTERN 

DELS HBLES. COMUNS 
Ponència presentada pel Comitè Parroquial  

d’Escaldes-Engordany 
 

RESOLUCIÓ ADOPTADA 
-CONGRES 09.11.2002- 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS DE LA LLEI 

 
Atès el model tradicional d’estructura territorial d’Andorra, reconegut en el 
Títol VI de la Constitució; 

Atès que l’actual legislació en matèria electoral, va modificar en el seu dia la 
composició dels Consells del Comú. Planteja doncs, la necessitat de regular 
el seu funcionament intern; 

 
Atès que un text destinat a modificar una estructura i funcionament heretats 
de quasi set segles ha de tenir rang de llei i no de simple reglament; 
Atès que, a més a més, al reglament existent – aprovat pels comuns- tot i 
haver-li de reconèixer la voluntat d’ajustar el funcionament dels comuns a la 
nova llei electoral, cal considerar que no té ni una redacció ni un contingut 
escaient; 

 

Atès que cal donar als Hbles. Comuns un marc dins el qual puguin ordenar el 
seu funcionament; 

 
Es considera necessària la redacció d’una proposta de Llei de Funcionament 
Intern dels Comuns. 

 
Aquesta llei haurà de contemplar, a més dels aspectes organitzatius i de 
funcionament que s’escauen i que són habituals, especialment els següents. 

 

PRINCIPIS BÀSICS: 
 
1. Que en els diferents òrgans del Comú (juntes, comissions, etc.) hi puguin 

tenir participació efectiva totes les opcions polítiques representades en el 
mateix i en proporció a la seva representació. Si més no, en aquells òrgans 
que la Llei defineixi com de creació obligada. 

 
2. Fixar com a obligatori la creació, com a òrgans del Comú , d’una Junta 



Permanent i de Juntes, com a mínim en els camps de les Finances, 
l’Administració i les Obres Públiques. 

 

Definint que: 
- La Junta Permanent tindrà al seu càrrec, la gestió dels afers corrents 

del Comú i de les qüestions d’extrema urgència, que no puguin esperar 
la convocatòria d’una sessió ordinària o urgent del Comú. 

- La dita junta tindrà un nombre determinat de membres. 
- Les altres juntes tindran com a missió estudiar els temes del propi Comú 

- en la seva àrea de competència - i les demandes que, en cada àrea, 
els ciutadans facin al Comú. En conseqüència, fer les propostes d’acord 
que s’escaigui al Ple de la Corporació. 

- El Ple del Comú es l’únic facultat per a prendre acords. 

- Totes les propostes d’acord que es presentin al Ple del Comú hauran 
d’haver passat prèviament per una Junta. 

 

3. Definir que les diferents Juntes s’hagin de regir, bàsicament, pels següents 
principis: 
- Tenir un secretari. 
- Fixar un ordre del dia. 
- Que quedi constància escrita de les intervencions i de les decisions 

preses. 

4. Deixar establert que les funcions dels Cònsols són principalment: 
- Assumir la direcció i representació del Comú. 

- Ser els responsables de vetllar pel compliment dels acords presos pel 
Ple. 

 

5. El Secretari General serà nomenat per cada equip de Comú i el 
nomenament tindrà vigència, com a màxim, fins al final del mandat 
comunal. 

 
6. Tots els Consellers del Comú tindran accés a tota la informació de la qual 

disposa el Comú, de manera automàtica i tots en les mateixes condicions. 
 
7. Cada un d’ells tindrà dret a les compensacions de funcions corresponents, 

llevat que, expressament, renuncii a dita compensació. 
 

Independentment i a més a més, cada grup polític representat al Comú 
tindrà dret a una partida pressupostària destinada a estudis, informes o 
assessorament, sempre relacionats amb temes del Comú. La dita 
compensació haurà d’estar en relació amb el nombre de vots assolit pel 
grup polític en les eleccions. 

 
8. Cada grup polític representat al Comú haurà de poder disposar, a càrrec 

de l’administració comunal, d’un despatx a l’edifici del Comú o a proximitat, 
suficientment gran com per a poder dur a terme les tasques de 
representació que li corresponen. 

 
9. Les sessions del Ple del Comú seran públiques. 

 



10. El Ple del Comú es reunirà, com a mínim, un cop cada dos mesos en reunió 
ordinària, amb independència dels Comuns tradicionals de cada Parròquia. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
Es proposa que aquesta ponència es trameti al Grup Parlamentari perquè li 
serveixi de document i en el més breu termini i en forma de Llei l’entri a tràmit 
al Consell General. 

 


