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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN EXTRAORDINÀRIA 
 

 14 de març del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 11.00 h, del 14 de març del 2020, es reuneix la Junta 
de Govern, sota la presidència de l’Hble. Sra. Conxita Marsol Riart, cònsol 
major. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, amb caràcter 
d’extrema urgència i ampliada, hi assisteixen els membres següents: 
 
L’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol menor 
L’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major 
L’Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol, conseller menor 
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. 
 
També hi assisteixen: 
 
L’Hble. Sr. Sergi González Camacho 
L’Hble. Sra. Lídia Samarra Pujol. 
 
La cònsol major excusa l’absència de la Sra. Maria Dolors Carmona Filella, que 
no pot assistir a la reunió. 
 
Informes: 
 
Obra la reunió la cònsol major informant els presents sobre els Decrets 
publicats el dia 11 i el dia 13 del corrent, d’establiment de mesures 
excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou 
coronavirus SARS-CoV-2. La transcendència de les mesures fins ara preses 
pel Govern d’Andorra i aquelles que poden ser adoptades més endavant, 
aconsellen la celebració d’aquesta Junta de Govern ampliada, amb la 
participació de tots els consellers del Comú d’Andorra la Vella. 
 
Acords: 
 
1. Atesa la condició de servidors públics que tenen els funcionaris, els 
treballadors públics i el personal de relació especial, tot el personal del Comú 
d’Andorra la Vella seguirà en el seu lloc de treball, o en qualsevol altre que li 
pugui ser assignat, per a la prestació dels serveis públics al ciutadà. Els 
directors i els responsables queden encarregats d’organitzar els torns i tota la 
logística per tal de mantenir la prestació de cada servei amb tota regularitat, tot 
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i respectant les mesures i recomanacions establertes per l’autoritat sanitària. El 
Comú proveirà a tots els departaments, especialment aquells que han de 
mantenir contacte amb el públic, els estris i productes sanitaris i higiènics 
bàsics de protecció individual. 

 
Queden exceptuats del compliment d’aquesta disposició els treballadors de les 
cases pairals, els professors, les escoles bressol i menjador del Calones que 
han quedat tancats. També queden exceptuats del compliment aquells 
treballadors que puguin presentar patologies cardiovasculars, patologies 
respiratòries cròniques, immunosupressió, diabetis o embaràs, els quals, al seu 
moment, hauran de presentar la corresponent baixa mèdica. 

 
2. Establir l’horari dels serveis administratius del Comú de les 9 h a les 12 h, 
amb equips alterns. 

 
3. Vista la transcendència de les mesures excepcionals i d’emergència 
adoptades pel Govern i la possibilitat de la seva modificació i/o ampliació en 
funció de l’evolució epidemiològica en el marc de la crisi generada pel 
coronavirus SARS-CoV-2; ateses d’altra part les mesures preventives 
adoptades per l’autoritat sanitària i les recomanacions bàsiques de protecció 
individual, s’acorda modificar temporalment la composició de la Junta de 
Govern, que quedarà integrada pels membres següents, amb representació de 
totes les formacions polítiques elegides al Comú d’Andorra la Vella: 

 
- Hble. Sra. Conxita Marsol Riart 
- 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. Sergi González Camacho. 

 
Aquest Decret de modificació es publicarà al Butlletí Oficial del Principat 
d’Andorra. 
 
4. Fer un comunicat de premsa demanant a la ciutadania que no es dipositin 
voluminosos a la via pública (matalassos, mobles, electrodomèstics, etc.) 
durant els dies de contenció, per tal d’evitar possibles problemes d’estocatge i/o 
saturació de les deixalleries.  
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 11.40 h. 


