DECRET DE CREACIÓ DEL DEPARTAMENT D'HIGIENE I MEDI
AMBIENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns preveu que les
corporacions locals gestionin l'aprofitament i l'explotació dels recursos naturals que
s'hi troben, tals com tales de boscos, camps de neu, aigües, minerals, així com
també la prestació dels serveis relatius a la captació, tractament i distribució
d'aigües potables i termals, així com la construcció de fonts públiques, conduccions
generals d'aigües residuals, plujanes, clavegueres i albellons, la neteja de les vies
públiques, recollida d'escombraries i deixalles i, la protecció ambiental i ecològica.
El medi ambient és una temàtica de vital importància, motiu pel qual el Comú
d'Encamp ha de dotar-se dels recursos materials, tècnics i humans necessaris per
fer front als problemes actuals i futurs relacionats amb aquesta temàtica.
Fins aquests moments, les àrees d’higiene i medi ambient s'han gestionat des del
Departament de Serveis Generals, amb un equip tècnic de neteja i un tècnic de
Medi Ambient. En aquest sentit, s'ha vist necessària la creació d'un Departament
dotant a aquesta àrea de més autonomia i recursos i, per tant, de més possibilitats
de desenvolupament.
Pels motius exposats, el Consell de Comú en la sessió del dia 7 de juliol del 2004
ha acordat la creació del departament d’Higiene i Medi Ambient, d’acord amb els
articles següents:
Article 1. Creació
Es crea el Departament d'Higiene i Medi Ambient com a departament adscrit
orgànicament a la Comissió de Finances.

Article 2. Objectius
L'objectiu del Departament d'Higiene i Medi Ambient és analitzar, centralitzar,
coordinar, promoure i gestionar les polítiques relacionades amb els recursos
naturals de la parròquia d'Encamp.

Article 3. Funcions
Correspon al Departament d'Higiene i Medi Ambient totes les funcions que li siguin
encomanades d'acord amb els objectius establerts, i especialment:
a) Assegurar la correcta higiene de la parròquia i la gestió dels residus
generats.

b) Controlar i supervisar la correcta potabilització de l'aigua de la parròquia i
totes aquelles actuacions necessàries per a la bona gestió del servei.
c) Garantir la conservació forestal, el manteniment dels jardins i dels camins,
així com el desenvolupament, gestió i coordinació de recursos per afavorir la
protecció ambiental de la parròquia.
d) Protegir, d'acord amb el principi de sostenibilitat, els recursos naturals de la
parròquia i assegurar el respecte dels valors territorials urbanístics i
mediambientals que els són propis.

Article 4. Organització interna
1. Pel que fa a l'estructura, al capdavant del Departament hi ha un Cap de
Departament.
2. En dependència del Cap de Departament es defineixen dues seccions:
La secció d'higiene i gestió de residus
La secció de medi ambient,
que es dotaran del personal necessari per al compliment de les funcions que els
són pròpies.

Disposició final primera
Es faculta a la Comissió de Finances per proposar les disposicions pressupostàries
que siguin necessàries per donar compliment al que estableix el present Decret.

Disposició final segona
El present Decret entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del
Principat d'Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Encamp, el 8 de juliol del 2004.

Miquel ALÍS FONT
Cònsol Major.

