
AJdG núm. 20/11 
26/03/2020 

 1

ACTA DE JUNTA DE GOVERN 
 

26 de març del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 09.30 hores del dia 26 de març del 2020, es reuneix 
la Junta de Govern ampliada a tots els membres de la Corporació, 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. 
 
Previ a tot, el Secretari general fa constar que, d’acord amb l’article 22 de la 
Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària 
causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, totes les persones que intervenen a 
la videoconferència són Consellers del Comú d’Andorra la Vella, als quals 
coneix personalment. 
 
La cònsol major dona la benvinguda a tots els assistents a aquesta sessió de la 
Junta de Govern.  
 
La cònsol major manifesta que, vista la situació de crisi sanitària que està vivint 
el Principat d’Andorra, així com la resta d’Europa, es fa difícil mantenir aquest 
tipus de reunions de la Junta de Govern, sense poder veure's ni parlar per no 
estar físicament presents. Comunica que ha volgut convocar aquesta reunió de 
la Junta de Govern, mitjançant videoconferència, primer, no perquè calgui 
prendre cap decisió urgent, sinó que es tracta d’una reunió per informar sobre 
el funcionament del Comú d’Andorra la Vella i per començar a plantejar un 
parell de propostes per anar-hi pensant de cara a prendre decisions en un 
termini d’una setmana o quinze dies. 
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1. Informació relativa al funcionament actual del C omú d’Andorra la Vella 
 
En primer lloc, la cònsol major informa sobre el funcionament del Comú 
d’Andorra la Vella, front a la situació actual. Arran de la darrera reunió de la 
Junta de Govern, el Comú ha posat en funcionament els serveis mínims, ha 
tancat molts departaments com les Escoles Bressol, el Casal d’Infants El 
Llamp, la Ludoteca, el Centre Esportiu dels Serradells, el Centre Cultural La 
Llacuna, La Central, és a dir, la majoria dels departaments. Únicament, han 
restat oberts el Servei d’Higiene perquè és un servei públic i cal netejar la 
parròquia, el Servei d'Aigües perquè també és un servei públic i cal controlar 
cada dia els dipòsits i les captacions. Per sort, per ara, no s’ha donat cap avaria 
ni cap problema en aquest àmbit. Per tant, hi ha només el personal mínim. 
També, es troba en funcionament el Servei de Circulació, on els seus 
treballadors ho fan per torns, i, de moment, no hi ha hagut cap problema i està 
funcionant correctament. També, està en funcionament el Servei de Secretaria i 
el Servei de Tràmits, on el personal va començar treballant per torns de 3 
persones per atendre als ciutadans. Es va reduir l'horari d’obertura al públic de 
les 9 hores del matí a les 12 hores del migdia i només es poden realitzar tràmits 
urgents. Realment, cada dia s’hi personen menys ciutadans. Actualment, hi 
entren 7 o 8 persones. Sobretot el Servei de Tràmits està atenent una gran 
quantitat de trucades telefòniques. Una trentena cada dia de persones que 
pregunten sobre els serveis que ofereix actualment el Comú. Es duen a terme 
molts tràmits on-line, el Servei de Tràmits ho recomana i realment està 
funcionant molt bé.  
 
A Tràmits, en els darrers dies, s’hi ha complicat la situació. Hi ha 4 persones de 
baixa perquè presenten símptomes del COVID-19, però no hi ha encara cap 
infectat confirmat. Com a precaució, s’havien establert grups de torns de 3 
persones perquè, si una persona mostra algun problema, els altres 2 
treballadors havien de quedar-se a casa com a mesura de precaució. I això ha 
funcionat així. Els integrants d’aquests grups que han mostrat algun tipus de 
símptoma s'han quedat a casa, però els dos companys que treballaven amb 
aquesta persona també se’ls ha confinat momentàniament, fins que el Comú 
tingui la certesa sobre el grau de la seva afectació. I aquesta situació ha obligat 
a reduir els grups de treball a 2 persones per cada grup, des d’ahir mateix. De 
moment, sembla que tot funciona i continuarà així fins que es conegui si hi ha 
algun positiu entre aquestes 4 persones que s'han trobat malament. A partir 
d'aquí, es podrà anar adoptant mesures.  
 
També, hi ha dues persones treballant al Departament de Recursos Humans 
per poder preparar el pagament de la nòmina i per atendre les baixes que 
puguin sorgir. Ara mateix, hi ha 21 treballadors que el Comú ha fet quedar-se a 
casa. Es tracta de persones que poden presentar un risc d’infecció com són els 
casos d’embaràs, persones que presenten patologies greus, amb 
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transplantaments, etc. Totes aquestes persones estan a casa. A més, també hi 
ha treballadors que presenten símptomes, amb tos, constipats, dels quals 
alguns han portat la baixa mèdica. Altres encara no ho han fet i el Comú resta a 
l’espera de tramitar-les quan arribin. En el darrer recompte enviat des del 
Departament de Recursos Humans, hi ha un total de 21 treballadors en 
aquesta situació. Aquests són els únics departaments que funcionen ara 
mateix, juntament amb el Departament de Social del qual posteriorment donarà 
informació detallada del seu funcionament actual. 
 
En aquests dies en què està plovent i nevant, el Servei d’Higiene s’ha vist 
reduït en part perquè els carrers estan menys bruts ja que no hi transita 
pràcticament ningú. Gairebé, no és necessari netejar les papereres, però tot i 
així ho estan fent. Les neteges a pressió que s’estava realitzant als carrers 
s’han vist frenades durant aquests dies també. D’aquesta manera, el personal 
del Servei d’Higiene pot respirar una mica. Va bé que estigui durant uns dies 
més tranquil perquè porten dies treballant molt intensament, i fan molt bona 
feina. Continuen els problemes d’incivisme amb alguns propietaris de gossos. 
Alguns d’ells no netegen res ni tant sols als pipicans. El Comú ha imposat un 
parell de sancions per portar els gossos deslligats. Als pipicans, encara no se 
n’ha pogut sorprendre cap però, si n’hi ha, seran sancionats. És una vergonya 
veure com un pipican és netejat al matí i l’endemà al matí torna a estar ple. És 
una pena que les persones siguin tan poc col·laboradores. El mateix problema 
està passant amb els mobles i deixalles de gran volum. Tots els Comuns han 
publicat avisos sol·licitant que els ciutadans no deixin voluminosos a la via 
pública perquè hi ha un problema de transport i d’estocatge d’aquestes 
deixalles. Es dona la situació que es troben més deixalles de gran volum que 
mai. I el Servei d’Higiene està fent tot el possible per retirar-ho. Tot i això, el 
Comú assegura que la parròquia estigui neta. No hi ha problemes de 
vandalisme. Potser va costar els primers 3 o 4 dies, però reconeix que ara, 
cada vegada més, la ciutadania es queda a casa. Surt només per a les 
necessitats bàsiques i inajornables i això és positiu perquè així es demostra 
que les mesures que ha adoptat el país són correctes. Es mostra molt orgullosa 
del Govern i de les mesures que ha adoptat i, sobretot, per la transparència de 
comunicació que mostra envers tots els ciutadans. Això és important. A 
Andorra, s’estan fent bé les coses i la cònsol major creu que Andorra sortirà 
d’aquesta crisi molt bé pel que fa a la part sanitària. En relació amb la part 
econòmica, tot es veurà. Aquest és el resum de la situació actual de 
funcionament del Comú d’Andorra la Vella a hores d’ara en relació amb la crisi 
sanitària provocada pel COVID-19. Tot seguit, passa la paraula a la Sra. Maria 
Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana conèixer la situació en què es troba 
l’Àrea de Social del Comú. 
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La cònsol major respon que ho explicarà posteriorment. Seguidament, passa la 
paraula al Sr. Gerard Estrella, conseller de Sostenibilitat i Innovació. 
 
El Sr. Gerard Estrella reitera que, en els darrers dies, s’han donat molts casos 
d’incivisme. Per aquest motiu, s’ha fet més comunicació a través de les xarxes 
socials. Alguns ciutadans deixaven els voluminosos al carrer i no han respectat 
els avisos publicats pel Comú. També, el Servei d’Higiene ha rebut algunes 
queixes perquè netejava els carrers. Així doncs, el Servei s’ha mirat d’adaptar 
al moment actual i intentar fer les neteges dels carrers. Remarca que el Servei 
ha fet una bona feina. Els treballadors estan cansats. Han fet torns. La feina 
que està fent està molt bé, però hi ha un problema amb moltes persones que 
els costa respectar les normes. 
 
 
2. Informació relativa a la situació del Servei de Circulació comunal 
 
La cònsol major informa que els agents de Circulació comunals també estan 
fent una gran feina. Tots estan treballant, fent torns horaris. Després de les 
reunions mantingudes amb els responsables del Govern, s’ha arribat a un 
acord entre tots els Comuns, però sobretot els d’Escaldes-Engordany i 
d’Andorra la Vella, que és on hi ha més nombre d’efectius i més mobilitat 
urbana, perquè els agents de Circulació treballin coordinats amb el Servei de 
Policia. No realitzen controls de circulació perquè pràcticament no hi ha 
vehicles. Els aparcaments es troben amb les barreres obertes. Tampoc 
controlen les zones d’estacionament regulades amb parquímetres, tant la zona 
blava com la verda. Això ja es va acordar fa dies. Per tant, els agents de 
Circulació realitzen tasques de control als vehicles, coordinades pel Servei de 
Policia. Estan realitzant una bona tasca. Han imposat un parell de sancions. 
Una a un ciutadà que corria pel Rec del Solà, quan aquest estava ja tancat. 
També, han sancionat una persona que duia els gossos deslligats. Els agents 
estan molt motivats i, les estones que disposen de més temps lliure, es troben 
fent formacions. El Servei de Circulació realment funciona molt bé i se’ls 
agraeix els esforços que fan perquè estan fent una bona feina. En aquest 
Servei, hi ha algunes baixes mèdiques però no excessives. També, el Servei 
de Circulació col·labora amb la iniciativa ciutadana de confecció de 
mascaretes. Els agents van als tallers de confecció per recollir les mascaretes i 
les transporten fins al Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Habitatge perquè les 
destini a qui ho cregui oportú. La cònsol major fa referència a un servei del 
Comú que ha oblidat mencionar en el primer punt d’informació d’aquesta reunió 
de la Junta de Govern. Es tracta de l’aparcament Centre Ciutat-Prat de la Creu. 
Aquest aparcament roman obert i s’hi troben 2 persones treballant en torns de 
8 hores cadascuna. Per ara, hi ha molta tranquil·litat i el servei funciona com de 
costum i no hi ha excessives baixes mèdiques del personal. 
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3. Informació sobre la convocatòria del Sometent d’ Andorra la Vella 
 
La cònsol major fa referència a que darrerament ha aparegut en els mitjans de 
comunicació del país la possibilitat que el Comú d’Andorra la Vella pogués 
convocar el Sometent de la parròquia. Informa que ha parlat d’aquest assumpte 
en les reunions mantingudes amb el Govern d’Andorra i amb la resta de 
cònsols del Principat. Momentàniament, no sembla necessari que calgui 
convocar-lo perquè realment els ciutadans estan complint correctament el que 
se’ls demana. No hi ha aglomeracions. Si cal fer respectar les distàncies entre 
persones al carrer, els agents de Circulació ja ho estan fent. No obstant això, el 
Comú disposa d’una llista d’unes 100 persones que han estat triades segons 
criteris basats en què la persona hagi ocupat càrrecs de responsabilitat com pot 
ser consellers de Comú, ministres o persones que han ostentat càrrecs públics 
perquè, si algun dia cal convocar-les, es tracti de persones preparades. Queda 
clar que el Sometent és una qüestió voluntària i no sortirà al carrer amb 
escopetes. Es coordinarà des del Departament de Protecció Civil del Govern i 
sota la direcció del Sr. Cristian Pons. De totes maneres, el Sr. Gerard Menardia 
es posarà en contacte amb el Sr. Pons en breu perquè li expliqui què ha de 
tenir preparat el Comú per si finalment, entre tots els Comuns i el Govern, es 
decideix de convocar el Sometent de les parròquies. Per ara, aquesta 
necessitat queda molt lluny de poder arribar. Recorda que els consellers de 
Comú formaran part d’aquesta llista perquè seran les primeres persones que 
hauran de sortir al carrer. Momentàniament, no serà necessari perquè les 
coses estan funcionant molt bé. Durant uns dies, es creia que el Servei de 
Policia no pogués arribar a tot arreu. Es va donar el cas que un gran centre 
comercial no feia les coses prou bé i hi va haver d’intervenir el Servei de 
Policia. Els agents de Circulació van haver d’anar a petites botigues de 
comestibles on s’acumulaven els clients a l’interior i ara se’ls fa esperar fora. 
Aquesta feina també l'estan realitzant els agents de Circulació sota la 
coordinació del Servei de Policia. Sembla que tot està funcionant correctament. 
Per tant, no serà necessari convocar el Sometent. 
 
 
4. Informació relativa al funcionament de l’Àrea de  Social 
 
La cònsol major informa sobre la situació actual del funcionament de l’Àrea de 
Social del Comú, que està realitzant una gran labor. L’Àrea de Social està 
funcionant molt bé. Primer, va començar treballant amb menys efectius i 
aquesta setmana s’han incrementat en 2 persones més. L’Àrea de Social ha 
estat telefonant a tota la gent gran de la qual té contacte. Primer, s’han 
localitzat els usuaris del menjador Calones i de les 3 cases pairals. Després, ha 
trucat a tota una sèrie de persones de més de 70 anys i que, en principi, viuen 
soles, de les quals l’Àrea de Social en té informació. S’han contactat unes 150 
persones, durant la setmana passada. Les persones estaven tranquil·les. 
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L’Àrea de Social truca més sovint, cada 2 o 3 dies, a les persones que es van 
mostrar més preocupades. Aquesta setmana, l’Àrea de Social ha tornat a 
realitzar les trucades i es constata que aquestes persones estant més 
neguitoses que una setmana enrere. Mostren molta preocupació per la 
informació que els arriba a nivell de l’edat dels difunts a causa d’aquesta 
malaltia. De tota manera, l’Àrea de Social els continuarà trucant més sovint, 
amb l’ajuda de l’assistent social del Comú. 
 
La cònsol major informa que l’Àrea serveix 14 àpats a domicili a les persones 
que ho van sol·licitar i 3 àpats a domicili de la parròquia d’Escaldes-Engordany 
que va patir un problema i no se’n podia fer càrrec. El Comú d’Andorra la Vella 
col·labora amb el Comú d’Escaldes-Engordany. A part d'això, algunes persones 
han sol·licitat a l’Àrea de Social de fer-los la compra alimentària. S’ha trobat la 
forma de poder realitzar aquestes compres mitjançant una targeta del Comú al 
Centre Comercial Andorrà que s’ocupa de portar directament la compra a 
domicili. 
 
Des d’ahir, es difonen publicitats per Andorra Televisió on s’informa a la gent 
gran que poden contactar amb l’Àrea de Social, ja que aquesta pot ser que no 
disposi d’informació de totes les persones majors de 70 anys. Informa també  
que avui mateix el Govern d’Andorra ha enviat al Comú un recapitulatiu de les 
accions que està duent a terme cada Comú en relació amb aquest assumpte. 
D’aquesta manera, el Comú podrà saber quines accions estan duent a terme la 
resta de Comuns i valorar si el Comú en pot aprofitar alguna. De tota manera, 
exposa que els cònsols de les 7 parròquies es reuneixen cada 2 dies, per via 
telemàtica, junt amb 2 o 3 ministres del Govern. Tots els Comuns estan seguint 
les mateixes pautes. Tot i la gran tasca que està realitzant el Comú envers a 
aquest sector de la població, segueix informant que el passat diumenge, el 
Comú va haver d’anar a l’església Sant Esteve a treure 14 avis que es trobaven 
tots junts a l’interior del temple. Els agents de Circulació els van fer entendre 
que no podien estar junts. El Govern ha parlat amb el Bisbe d’Urgell. Informa 
que només resten obertes al públic les esglésies d’Andorra la Vella i 
d’Escaldes-Engordany i el Santuari de Meritxell. El Bisbat d’Urgell considera 
que hi ha gent que té fe, és creient i que necessita anar a l'església. Per tant, 
aquests dies, més que mai, s'han de tenir obertes les esglésies, tot i que no es 
fan misses. De moment, ha limitat els aforaments. Els capellans hi col·laboren. 
Han fixat un rètol indicant que no hi poden entrar més de 3 persones alhora. La 
situació s’ha normalitzat. És cert que hi ha persones que tenen aquesta 
necessitat d'anar a l'Església, però se’ls demana que hi assisteixin per separat. 
Seguidament, passa la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que volia informació sobre aquestes 
tasques que està desenvolupant l’Àrea de Social. Es tracta d’un assumpte que 
li preocupa. Volia saber si el Comú havia contactat amb la gent gran i conèixer 
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quines accions duia a terme al respecte. Li sembla correcte que l’Àrea de 
Social controli les persones amb qui té contacte. Però, per altra banda, hi ha 
totes aquelles persones que no han demanat ajuts o serveis socials i que 
segurament estan sols. Per tant, troba una molt bona idea el nou telèfon que 
s’ha posat a disposició d’aquest col·lectiu perquè aquestes persones poden no 
tenir els mitjans suficients o no saben o volen demanar-ho. Potser caldria 
demanar la col·laboració de la ciutadania perquè si, com a conciutadans, algú 
té informació sobre persones que viuen soles estaria bé fer una crida d’aquest 
tipus. 
 
La cònsol major respon que el Comú ho ha començat a fer mitjançant les 
xarxes socials sol·licitant aquesta col·laboració. Si hi ha ciutadans que saben 
que, a la seva escala, hi ha una persona gran, ho faci saber al Comú. Ahir 
mateix, durant la Reunió de Cònsols que es va mantenir, va aparèixer un tema 
important  que és la baixada de les escombraries. La gent gran no hauria ni de 
baixar la brossa al carrer. Per aquest motiu, el Comú intentarà demanar la 
col·laboració dels ciutadans per dur a terme accions com aquestes, però 
sempre que es faci tot amb guants a les mans. Això no serà fàcil de controlar 
però aquests dies els Comuns estan fent més esforços de cara a la gent gran 
perquè, com la situació sembla allargar-se, les persones que viuen soles fan 
patir. Es noten més neguitosos i, per això, se’ls truca i es demanarà una mica 
més de col·laboració als voluntaris que són molt nombrosos. Els voluntaris 
s’estan coordinant des del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Habitatge i la 
Creu Roja Andorrana. Aquestes dues entitats també disposen d’altres dades i 
es connecten amb moltes persones d’aquesta edat. Des del Govern, mitjançant 
la Creu Roja, es coordinen voluntaris a qui s’ha fet realitzar unes formacions i 
se'ls prepara per saber atendre a gent gran i la manera com se’ls ha de portar 
el menjar. Per ara, això està funcionant i no hi ha unes necessitats molt grans. 
Tot seguit, passa la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González sol·licita saber si el Comú fa passar el vehicle que 
efectua les crides informant sobre l’existència d’aquest telèfon. Vist que tots els 
ciutadans estan confinats a casa, aquesta pot ser una eina que pot utilitzar el 
Comú. 
 
La cònsol major respon que es va utilitzar aquesta eina un dia. Va passar el 
vehicle que fa la crida informant a la ciutadania que s’allargava el termini de 
presentació de les fes de vida perquè no vinguessin a buscar-les. És veritat que 
es podria utilitzar més per fer passar altres missatges. El Comú mirarà de fer-lo 
servir amb per a difondre altres missatges, que no siguin gens alarmistes, però 
també per demanar la col·laboració de la ciutadania. 
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5. Informació relativa a les darreres Reunions de C ònsols mantingudes 
 
La cònsol major, com ja ho ha fet anteriorment, segueix informant que els 
cònsols de les 7 parròquies mantenen reunions cada 2 dies, per via telemàtica, 
i on també hi assisteixen el ministre de Justícia i Interior i la ministra de Cultura 
i Esports que són els 2 ministres que el Govern ha delegat per tractar amb els 
Comuns. En aquestes reunions, s’ha parlat de la possible convocatòria del 
Sometent, com s’ha dit abans, concretant la proposta que els agents de 
Circulació es posin sota la coordinació del Servei de Policia. Ahir, el Govern va 
informar els Comuns que han obert comptes en les diferents entitats bancàries 
per poder fer donacions. Ja hi ha ciutadans que han fet donacions i que 
serviran per a la compra de material sanitari. Avui, el Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra (BOPA) informarà d’aquesta mesura presa. Així qui vulgui 
podrà efectuar donacions que sempre són benvingudes. Es tracta d'uns 
comptes del Govern d’Andorra però que es destinaran a aquesta finalitat. En 
aquestes reunions, també s’ha coordinat que tots els Comuns continuïn oferint 
els serveis de Tràmits, d'Aigua, de Neteja. Pràcticament, tots els Comuns estan 
oferint els mateixos serveis. Alguns Comuns funcionen sol·licitant una cita 
prèvia, altres no. Però, més o menys, tots els Comuns estan oferint els 
mateixos serveis i disposen dels mateixos efectius de personal treballant. 
Aquestes reunions van bé perquè els Comuns coneguin informacions directes 
del Govern abans que es facin públiques en relació amb les mesures que 
adopta. Es comenten entre totes les parts però el Govern està sent molt 
transparent amb tota la informació que dona. En aquestes reunions s’han 
tractat molt els assumptes corresponents a l’Àrea de Social, del Servei de 
Policia i del Servei d’Higiene. 
 
La darrera reunió va tenir lloc ahir. Un altre assumpte tractat ha estat el referent 
al personal dels Comuns i del Govern i sobre si es retribuiran totes les nòmines. 
Aquestes decisions s’hauran de prendre més endavant. El Comú d’Andorra la 
Vella ja va informar tot el personal que, aquest mes de març, se’ls pagaria amb 
normalitat i que les regularitzacions es farien durant el mes d'abril. El Govern 
està preparant un Decret per al personal de l'Administració Pública, per les 
diferents casuístiques. Quan el Govern tingui preparat l'esborrany d’aquest 
Decret, l’enviarà a tots els Comuns perquè el puguin valorar. Això serà avui o 
demà. Els Comuns tenen casuístiques molt diferents de les del Govern. Els 
Comuns no ofereixen tanta possibilitat de treballar des de casa. Però, tots els 
Comuns estan d’acord en seguir el criteri que s'aplicarà a la resta d'assalariats 
del país. És a dir que els treballadors que no facin aquest teletreball i no el 
justifiquin, i que estan a casa, doncs hauran de mostrar una corresponsabilitat, 
sigui amb hores a recuperar, o amb vacances. Així doncs, els funcionaris que 
no fan teletreball i no estan treballant al Comú aquests dies també hauran 
d’aportar la seva part. Quan el Comú rebi aquesta proposta del Govern, la 
cònsol major la farà arribar a tots els Consellers de Comú i convocarà una 
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reunió per parlar-ne. Hi ha temps per parlar-ne, ja que ahir es va pagar la 
nòmina del mes de març, amb normalitat, a tothom. Si hi ha treballadors en 
situació de baixa mèdica, se’ls ha pagat el que els pertoca. I durant el mes 
d'abril serà quan el Comú haurà de decidir com regularitza les nòmines i com 
ho aplica. Encara que els Comuns tenen la competència en aquesta matèria, 
tots van decidir d’esperar el text proposat pel Govern i després acordar tots 
plegats un procediment similar. Aquest va ser un dels temes més tractats en la 
reunió d’ahir perquè hi va ser present la ministra de Funció Pública i 
Simplificació de l’Administració. Va explicar la mesura que està estudiant el 
Govern i que ben aviat farà arribar als Comuns. I aquest és un dels assumptes 
dels quals ben aviat el Comú haurà de començar a tractar. 
 
Un altre assumpte sorgit en aquestes reunions és el tema de les transferències 
del Govern als Comuns i el Comú d’Andorra la Vella haurà d’acordar la seva 
posició sobre l’assumpte. Concretament es  va acordar que els Comuns també 
han de col·laborar amb el país i tots els cònsols es van mostrar disposats a 
participar-hi.  Encara estan acabant d'estudiar la millor manera de fer-ho. 
Sembla que la millor fórmula seria que el Govern faci efectiu el pagament de 
les transferències i posteriorment cada Comú realitzi una aportació d’un 
percentatge en relació amb les quantitats rebudes. S’està acabant d'estudiar 
perquè els Comuns voldrien acordar un percentatge relativament similar. 
Aleshores, la voluntat es de trobar un percentatge amb què se sentin còmodes 
tots els Comuns, però que també representi una aportació significativa. El 
Comú d’Andorra la Vella està en disposició de poder dur a terme una aportació 
important, però tampoc vol ser més important que la resta de Comuns. La 
cònsol major n’ha parlat amb l'interventor comunal i el Comú està amb una 
disponibilitat important perquè enguany no realitzarà molts projectes. El Comú 
d’Andorra la Vella disposa d’una situació econòmica molt sanejada. Si cal que 
el Comú d’Andorra la Vella hi destini 2 milions d’euros, podria fer-ho. Si 
finalment s’acorda amb la resta de Comuns que el Comú d’Andorra la Vella hi 
ha de destinar 1,5 milions d’euros, la cònsol major proposarà d’aprovar 
mesures, que s’estudiaran més endavant, per incentivar l’economia entre els 
establiments de la parròquia que han hagut de tancar. En aquest sentit, si 
enguany el Comú pot decidir no amortitzar una part del deute, doncs el Comú 
pot decidir de destinar aquests 3 milions d’euros a fer una injecció de diners 
tant a nivell nacional com a nivell parroquial. Demana als Consellers de Comú 
de reflexionar sobre aquests assumptes durant aquests dies, amb la idea de 
col·laborar amb el Govern. Per les converses mantingudes entre els Comuns, 
es parlava d’arribar a fer una aportació per part de cada Comú d’entre el 10% i 
el 15% de les transferències que rep cadascun d’ells. 
 
Segueix informant que, en aquests moments, el Comú no ha de facturar cap 
tribut. Els impostos del Foc i Lloc i de Propietat ja van ser enviats el passat mes 
de gener. L’impost sobre l’Inquilinat s’està gestionant ara, però s’allargarà la 
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facturació que no es realitzarà fins al mes de maig perquè l’Inquilinat correspon 
als lloguers cobrats l'any passat. Per tant, s’entén que tothom ho ha de pagar. 
Els ciutadans estan portant els fulls amb normalitat. L’únic tribut important que 
faltarà per cobrar és el radicació d’activitats comercials, empresarials i 
professionals. Però aquest tribut no es factura fins al mes d'octubre. Per tant, hi 
ha temps suficient per prendre mesures. De tota manera, proposa d’aprovar 
una mesura, per així ja poder-la comunicar als interessats: les empreses que 
han estat obligades a tancar per raó del Decret del Govern, no se’ls facturi el 
tribut del Comerç, durant el temps en què hauran estat tancades. Les empreses 
que han pogut treballar, però estant de guàrdia, proposa que se’ls apliqui un 
60% de descompte durant el lapse de temps en què han estat tancades amb 
guàrdies. I les empreses que han estat obertes se’ls hi aplicaria un 20% de 
descompte. Es tracta d’una mesura similar a la que ha adoptat el Govern en 
relació amb els lloguers dels locals.  Seria proporcional, és a dir que serà en 
funció del que duri la crisi. Entén que és una mesura justa indistintament del 
que pugui decidir el Comú el proper mes de setembre sobre si vol ajudar els 
empresaris de la parròquia amb altres mesures o no. Aquesta és la mesura 
més important que demana als Consellers de Comú d’aprovar avui mateix. 
 
També, la cònsol major informa sobre el consum d'aigua. En aquests moments, 
el Comú està preparant la facturació del consum d'aigua del primer trimestre. 
Per casualitat, es va tancar el 15 de març, dia en què es van realitzar totes les 
lectures. Per tant, el Comú meritarà el consum d’aigua perquè tots els 
ciutadans en paguin la factura corresponent d'aquest trimestre. Proposa que, a 
nivell del consum d’aigua, s’abaixi considerablement la quota de l'aigua de cara 
al segon trimestre. Es tracta del trimestre on sortirà reflectida la problemàtica 
actual. Proposa que la rebaixa sigui del 50%. No és molt significatiu perquè les 
botigues i els comerços tancats tampoc gastaran aigua, però si que serà una 
ajuda per a les famílies, seguint la línia del que han fet FEDA i Andorra 
Telecom. Demana que els Consellers de Comú hi reflexionin i la setmana 
vinent tractar aquesta qüestió. Hi ha temps suficient perquè es tracta de la 
facturació del segon trimestre que anirà del 15 de març al 15 de juny. Són 
petites mesures que poden ajudar. 
 
Pel que fa als tributs que el Comú haurà de facturar en breu, com poden ser 
l’Inquilinat o l'Aigua, es permetrà als ciutadans que ho desitgin de demanar 
fraccionaments i ajornaments. Això ja es podia fer segons les ordinacions 
comunals. Proposa d’aplicar la mateixa mesura que ha posat el Govern en la 
seva Llei de mesures urgents per la qual cosa no s’aplicaran recàrrecs, ni 
interessos moratoris per aquest concepte d’ajornaments i de fraccionaments. 
Aquesta també és una mesura que el Comú pot adoptar, replicant les mesures 
adoptades pel Govern. Així, els ciutadans que vulguin ajornar o fraccionar el 
pagament dels tributs com el de l'Inquilinat o l’aigua ho podran fer. La resta de 
tributs ja estan facturats, tret del Comerç pel qual queda molt de temps perquè 
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es facturi. Pel que fa al consum de l’Aigua, les famílies paguen un import molt 
petit. No disposa de la quantitat de què es tracta, per la qual cosa cedeix la 
paraula al Sr. David Astrié. 
 
El Sr. David Astrié informa que el tribut de l’Aigua es divideix en 3 sectors: el 
sector domèstic, el sector professional i el sector de l’hostaleria. L’import que fa 
efectiu, aproximadament, una família en el sector domèstic, per a un 
apartament d’entre 80 m2 i 100 m2, és d’entre 130€ i 140€ per any. La mesura 
que proposen els membres de la majoria comunal, com bé ha exposat la cònsol 
major, és de rebaixar el 50% la part del consum. Recorda que la factura de 
l'aigua es divideix en dos conceptes. Un és pròpiament pel consum i l’altre és 
pel lloguer i manteniment del comptador. Per tant, el Comú podria rebaixar el 
50% la part relativa al consum. Segons els càlculs efectuats pels tècnics 
comunals, aquesta mesura afectaria la facturació entre el 20% i el 25% de 
menys sobre la factura total. És a dir que, si una família paga uns 30€ al 
trimestre, aquesta mesura li representarà una rebaixa d’uns 7€ o 8€. Si es 
tractés del sector professional, com són consultes de metges o dentistes o 
fisioterapeutes, aquesta rebaixa significaria un import molt més important. 
 
La cònsol major demana als Consellers de Comú de reflexionar sobre aquests 
assumptes i els convoca en una propera reunió la setmana vinent per 
començar a decidir i prendre els acords corresponents. Els assumptes tractats 
són els relatius a tota l’activitat empresarial de la parròquia, al tema de l'aigua i 
els temes que queden pendents com a Comuns. De sancions de circulació, ja 
no se n’estan posant.  
 
La cònsol major també informa sobre els lloguers que paga el Comú i dels 
lloguers cobra. El Comú disposa de molts terrenys arrendats per destinar-los a 
serveis públics. En aquest sentit informa que ha donat instruccions de fer el 
seguiment dels imports que facturaran els propietaris. Ha parlat amb alguns 
d’aquests propietaris: uns es mostren d’acord en aplicar un descompte del 50% 
i altres realitzaran el 20%. Hi ha una interpretació sobre si els serveis que 
s’ofereix en els referits terrenys estan oberts o no. Per tant, segurament, caldrà 
negociar amb els propietaris, però seguirem un criteri unitari. Momentàniament, 
el Departament de Finances té les ordres d’esperar a veure quina quantitat 
factura cada propietari per posteriorment analitzar els resultats obtinguts i 
establir un mateix criteri per a tots. La setmana vinent, el Comú ja estarà en 
disposició de començar a fer aquesta anàlisi perquè ja serà principis de mes i 
començaran a girar els rebuts corresponents. Per ara, el Comú no pagarà cap 
rebut. Espera a establir aquest criteri unificat. Pel que fa als lloguers que cobra 
el Comú, com pot ser el Bar de la Plaça, el criteri seria de no facturar el lloguer 
a les empreses que han hagut de tancar. Pel que fa als Centres de Salut, el 
Comú hauria de pagar el lloguer dels locals vist que els Centres de Salut estan 
oberts i funcionant. Pel que fa als lloguers dels aparcaments, és veritat que el 
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Comú és qui ha decidit d’obrir les barreres, però creu que els propietaris 
col·laboraran. En aquest cas també, el Comú esperarà a rebre les diverses 
facturacions per decidir al respecte.  
 
La cònsol major també informa que es manté una petita guàrdia al Servei de 
Compres per tramitar les factures que van arribant al Comú per anar-les 
pagant. Els empresaris, ara més que mai, necessiten liquiditat i el Comú pot, en 
aquests moments, assumir tots aquests pagaments. El Servei de Compres està 
entrant moltes factures d’aquest primer trimestre perquè es puguin fer els 
pagaments durant el mes d’abril sempre que estiguin degudament justificades. 
 
La cònsol major també proposa d’anul·lar el Jambo Street Music de manera 
definitiva. És veritat que hauria de tenir lloc a principis del mes de juny. La 
Junta de Govern ja va aprovar les despeses relatives a aquest acte, però es 
tracta d’una quantitat important de diners. Creu que val la pena anul·lar-ho ara 
i, si hi ha sort, al mes de juny, el Comú pot organitzar alguna festa, ja tindrà 
temps de contractar el que cregui necessari. Ara, el Comú encara està a temps 
d’anul·lar el contracte i que les despeses siguin les mínimes. El Comú ja ha 
anul·lat la Festa de la Primavera. En aquell moment, el Jambo Street Music es 
veia més lluny, però ara, veient com evoluciona aquesta crisi, sembla que és 
prudent anul·lar aquesta activitat i sobretot per la despesa que comporta. No 
val la pena contreure unes despeses d’un acte que pot ser no es podrà fer. 
Demana als Consellers de Comú de prendre un acord al respecte perquè així el 
Comú pugui enviar ja una carta a l’empresa adjudicatària anunciant-los que 
l’esdeveniment queda anul·lat per una causa de força major. I si l’empresa ja 
ha tingut alguna despesa, l’haurà de presentar al Comú perquè l’estudiï. 
 
I, per assentiment, la Junta de Govern acorda anul·lar definitivament els actes 
de l’esdeveniment Jambo Street Music, i notificar aquest acord a l’empresa 
organitzadora. 
 
La cònsol major informa que una treballadora del Casal d’Infants El Llamp ha 
donat positiu del COVID-19 confirmada i que és, per ara, l’única treballadora 
que tinguem constància que ha donat positiu. Hi ha treballadors que estan a 
casa, encara que no sap si se’ls ha fet la prova. Pel que fa a la regularització 
dels salaris del mes d’abril, totes aquestes persones que estaran en situació de 
baixa mèdica, perquè estan confinats o perquè han estat diagnosticats, 
passaran com a accidents laborals. S’ha acordat amb la CASS que aquest 
organisme informarà el Comú de tots els treballadors que es trobin en aquesta 
situació. La baixa per accident laboral representa pagar el 66% del salari. Per 
aquest motiu, proposa que aquestes persones que han estat aïllades i se’ls ha 
considerat com a baixa, per diagnòstic o per aïllament, el Comú els hi pagui el 
100% del salari, sempre que estigui justificat mèdicament i estiguin afectats pel 
COVID-19. Hi ha tot el mes d’abril per parlar-ne. Caldria decidir aquesta 
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proposta de cara a finals d’abril quan el Comú hagi de pagar la nòmina. És una 
mesura per col·laborar amb els treballadors afectats. 
 
Per acabar, la cònsol major informa que per a tots els serveis que el Comú no 
pot oferir durant aquests dies, com pot ser el Centre Esportiu dels Serradells, el 
Centre Cultural La Llacuna o el Casal d’Infants El Llamp, el Comú no facturarà 
aquests serveis. El Comú ho farà públic en breu perquè els ciutadans ho 
sol·liciten. Aquest mes d'abril, el Comú no facturarà cap quota perquè seria fins 
i tot il·legal vist que és un servei que no s’està prestant. Informa que es van 
enviar les facturacions del mes de març perquè es trameten durant la primera 
setmana de cada mes. Els usuaris ja han pagat la quota sencera. Proposa de 
guardar en un dipòsit aquests 15 dies de més que els usuaris ja han pagat i, 
quan torni la normalitat, ja es deduiran  dels 15 dies del primer mes. I si algú no 
torna a contractar el servei, aleshores el Comú li faria l’abonament d'aquests 15 
dies. Ha parlat d’aquesta proposta amb l’interventor comunal i ell també creu 
que aquest és el millor sistema perquè, si ara el Comú ha realitzar l’abonament 
a a tots els usuaris per aquests 15 dies, és una feina molt feixuga, a nivell 
d'Intervenció. D'aquesta manera, el Comú guardarà aquests 15 dies pagats en 
un dipòsit i, quan el Comú torni a prestar el servei, ja estaran pagats. I si algú 
no torna a contractar aquest servei, en aquest cas, el Comú li abonarà aquests 
15 dies del març. Tot seguit, passa la paraula als Consellers de Comú perquè 
facin les demandes d’informació que creguin oportunes. Passa el torn de 
paraula al Sr. Gerard Estrella, conseller de Sostenibilitat i Innovació. 
 
El Sr. Gerard Estrella demana informació en relació amb el lloguer que han de 
pagar les empreses que han tancat posteriorment al Decret del Govern i per 
voluntat pròpia. 
 
La cònsol major respon que si han tancat l’empresa per voluntat pròpia, 
n’hauran d’assumir ells mateixos els lloguers. Si no estava obligada a tancar, 
se li aplicarà el descompte del 50% que és el que preveu el Govern. També 
coneix diferents empreses que han tancat per voluntat pròpia, tot i que tenien 
dret a estar oberts. En aquest cas, el propietari té dret a cobrar el 50% del 
lloguer. Després, també hi ha propietaris que estan informant els seus llogaters 
que no els cobraran el lloguer del mes d’abril. Seguidament, passa de nou la 
paraula al Sr. Gerard Estrella. 
 
El Sr. Gerard Estrella demana saber què passa amb el lloguer del mes de 
març. 
 
La cònsol major respon que els lloguers es paguen a l’avança i es realitza a 
principis de cada mes. Els llogaters poden demanar al propietari que els 
retornin la part proporcional d'aquests 15 dies de març que ja han pagat o no 
cobrar aquest mes d'abril ni els mesos que no pugui obrir i, quan pugui facturar, 
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aquests 15 dies ja aniran a compte del primer mes que pugui facturar. 
Seguidament, passa la paraula a la Sra. Meritxell López, consellera de 
Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius. 
 
La Sra. Meritxell López fa referència a la cancel·lació de l’esdeveniment Jambo 
Street Music i demana saber si cal anul·lar també altres actes com pot ser el 
Mercat de la Vall. Són actes que transcorren durant l’estiu. Però entén que les 
primeres edicions queden anul·lades. 
 
La cònsol major respon que el Mercat de la Vall, a diferència del Jambo Street 
Music, no té una despesa directa sobre una empresa. Ho organitza el Comú 
directament i per tant la despesa és mínima. En canvi, el Jambo Street Music 
representa una despesa d’uns 50.000€. Per tant, val la pena que el Comú avisi 
ja l’empresa adjudicatària perquè no prevegi aquests diners i que no contracti. 
Pel que fa al Mercat de la Vall, és d’organització comunal i hi ha temps suficient 
per decidir-ho. Tot seguit, passa novament la paraula a la Sra. Meritxell López. 
 
La Sra. Meritxell López fa referència ara a la Fira d’Andorra la Vella que té lloc 
al mes d’octubre. Informa que continua el termini per realitzar les inscripcions 
per via telemàtica. Però demana si el Comú pot continuar amb l’adjudicació del 
concurs per al lloguer de l’envelat per al seu muntatge. 
 
La cònsol major respon que creu que la Fira d’Andorra la Vella es podrà dur a 
terme amb tota normalitat. El Comú ha d’intentar fer-la. També la Fira pot ser 
una manera d’ajudar a reactivar l’economia. De moment, troba correcte que es 
continuïn fent inscripcions i que l'empresa adjudicatària del muntatge i 
desmuntatge de l’envelat estigui contractada. Caldrà intentar tornar a la 
normalitat. Seguidament, passa la paraula al Sr. Gerard Menardia, conseller 
d’Aparcaments i de Patrimoni Natural. 
 
El Sr. Gerard Menardia realitza una proposta a nivell del personal 
d'aparcaments. Demana saber si els treballadors podrien realitzar 3 torns. Un 
torn de matí i tarda, de 8 hores, on treballarien 2 operaris, durant tota la 
setmana. I deixar només una persona a la nit, sempre que si mai succeeix 
algun incident greu, els caps hi donaran un cop de mà o fins i tot ho podria fer 
el Servei de Circulació. També, informa que actualment, només hi ha dues 
persones realitzant les tasques administratives, el cap de Servei i 
l’administrativa. Els seus llocs de treball estan en dues sales separades. 
Demana si poden tornar a realitzar el seu horari habitual. 
 
La cònsol major respon que ho troba correcte. Els treballadors estan dins la 
taquilla i no tenen pràcticament contacte amb les altres persones. I passa 
novament la paraula al Sr. Gerard Menardia. 
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El Sr. Gerard Menardia demana també si els treballadors de l’aparcament 
podrien fer-ho en torns de 8 hores en lloc de 7,5 hores, vist que molts d’ells 
disposen d’hores a recuperar. I amb aquesta situació encara en deuran més. 
 
La cònsol major respon que també ho veu correcte. Tot i això, informa que 
després caldrà aplicar-los les mateixes mesures que s’adoptaran per a la resta 
de treballadors comunals, seguint el mateix criteri per recompensar-los a tots. 
Passa de nou la paraula al Sr. Gerard Menardia. 
 
El Sr. Gerard Menardia informa que el Sr. Micas passarà el tractor per les 
feixes dels horts de La Margineda destinats a la gent gran. 
 
La cònsol major respon que li sembla bé. D’aquesta manera, els horts estaran 
a punt i, un cop passi aquesta crisi sanitària, el Comú els podrà adjudicar a la 
gent gran que agrairan estar ocupats. La cònsol major aprofita l’avinentesa per 
informar el Sr. Gerard Menardia que caldrà que es coordini amb el Sr. Cristian 
Pons, director del Servei de Protecció Civil, en relació amb la possible 
convocatòria del Sometent de la parròquia d’Andorra la Vella. Demana que la 
setmana vinent doni informació al respecte a tota la Corporació. Seguidament, 
passa la paraula al Sr. Alain Cabanes, conseller d’Esports i Joventut. 
 
El Sr. Alain Cabanes fa una aportació en relació amb l’envelat de la Fira 
d’Andorra la Vella. Proposa que el Comú posi una clàusula en el contracte que 
s’hagi de signar entre ambdues parts on s’hi estipuli que, si mai no es realitza la 
Fira d’Andorra la Vella, el Comú no hagi de tenir conseqüències. 
 
La cònsol major respon que el contracte ja preveu l’anul·lació per causes de 
força major. Si es prohibís fer la Fira, entén que seria per una causa de força 
major. L’empresa comença a muntar l’envelat a principis d’octubre. Creu que si 
l’empresa encara no ha començat a fer-ho, el Comú encara disposarà d’un 
marge de temps.  
 
La cònsol major demana si es fan rondes de vigilància al Centre Esportiu dels 
Serradells mentre aquest està fora de servei i passa la paraula al Sr. Alain 
Cabanes. 
 
El Sr. Alain Cabanes respon que s’efectuen rondes rutinàries. També, aprofita 
l’ocasió per demanar informació sobre el concurs públic, de caràcter urgent, 
que el Departament d’Esports estava a punt de publicar en relació amb la 
contractació d’una empresa per al control de qualitat de les obres al Centre 
Esportiu dels Serradells. Demana saber si cal que aquesta proposta passi per 
l’aprovació del Junta de Govern en aquests moments. 
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La cònsol major respon que tota la documentació està a punt per ser aprovada, 
però que ella ho ha aturat perquè aquest assumpte pot esperar. Les obres, per 
ara, no començaran. Per tant, el Comú pot esperar a contractar. Tota la 
documentació està llesta. El Centre Esportiu dels Serradells no té sort. El Comú 
ha d’esperar que el Govern aixequi les mesures i la construcció pugui 
començar a treballar. Llavors, caldrà presentar-ho per a aprovació. Però ara no 
és el moment de publicar un edicte al BOPA quan el Comú sap perfectament 
que ara no es pot començar a fer cap treball. Tot seguit, passa la paraula a la 
Sra. Meritxell Pujol, consellera de Social. 
 
La Sra. Meritxell Pujol informa que es troba al despatx de l’Àrea de Social. Com 
a novetats, destaca que un usuari s’ha donat de baixa dels àpats a domicili 
perquè té la seva filla a casa i ja se n’ocupa. Hi ha un cas positiu de COVID-19 
entre els treballadors de l’Àrea. Un altre treballador ha donat negatiu. I ara resta 
pendent el resultat d’un tercer treballador. Informa que tots els treballadors de 
l’Àrea estan trucant a la gent gran. 
 
La cònsol major agraeix la informació i demana saber l’horari exacte de les 
oficines de l’Àrea de Social. Passa novament la paraula a la Sra. Meritxell 
Pujol. 
 
La Sra. Meritxell Pujol confirma que les oficines fan horari de matí i a la tarda 
estan tancades. 
 
La cònsol major informa que el dimecres o el dijous de la setmana vinent es 
mantindrà una nova reunió de Junta de Govern ampliada, per via telemàtica, 
per continuar informant de tots els assumptes que van sorgint. Si aparegués 
alguna urgència, utilitzarà aquest sistema per contactar-los i que han disposat 
els tècnics de l’Àrea d’Informàtica. Informa que el personal està implicat. Els 
treballadors estan treballant, alguns des de casa, aporten idees i es mostra 
satisfeta amb la resposta del personal del Comú d’Andorra la Vella. Per 
finalitzar, passa la paraula al Sr. David Astrié. 
 
El Sr. David Astrié demana que les mesures esmentades avui, durant aquesta 
reunió de la Junta de Govern, siguin ja comunicades perquè la ciutadania vol 
estar informada de certs assumptes que els poden afectar. Els ciutadans tenen 
neguits amb els serveis que presta el Comú. Per tant, val la pena que ho 
comuniqui perquè els ciutadans estiguin tranquils. Estaria bé fer-ho quan més 
aviat millor. Totes les mesures li semblen molt assenyades i estan en línia amb 
el que ha acordat el Govern. 
 
La cònsol major respon que donarà instruccions perquè aquesta informació 
sigui publicada avui mateix. Alhora, aprofita per informar que avui mateix el 
Comú ha penjat a la seva pàgina web una informació on apareixeran les 
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diferents mesures aprovades en relació amb el COVID-19. De tota manera, a 
partir d’avui es publicaran aquestes mesures i així els ciutadans podran estar 
més tranquils, es tracta de petites quantitats econòmiques però evidentment, 
les persones que ho vulguin recuperar ho podran fer. La cònsol major informa 
que es publicarà tota aquesta informació així com la informació relativa a que 
tampoc es cobrarà la part proporcional dels tributs. Pel que fa al descompte 
sobre el rebut de l’Aigua, de moment, el Comú no comunicarà res. Demana als 
Consellers de Comú de reflexionar sobre aquestes mesures que els ha 
proposat avui i així podran discutir-les la setmana vinent. Manifesta que, cada 
dia, es veu menys persones pel carrer. Sembla que tothom ha pres consciència 
al respecte d’aquesta crisi sanitària. Seguidament, passa la paraula al Sr. Sergi 
González. 
 
El Sr. Sergi González demana a la cònsol major que prengui totes les mesures 
necessàries per protegir-se quan surt al carrer, vist que fa moltes visites a la 
parròquia. 
 
La cònsol major respon que pren totes les mesures i que, quan surt al carrer, 
ho fa sola, no va acompanyada, i si es troba amb algun ciutadà manté les 
distàncies necessàries. Informa que tot el personal de Casa Comuna respecta 
totes les mesures sanitàries, es renta les mans, porta guants de làtex, manté la 
distància mínima entre persones. Per ara, no mostra cap símptoma. Es troba 
bé. Ella guarda la distància tant a Casa Comuna com al carrer. Als ciutadans 
els agrada veure que es guarda aquesta distància de seguretat. Mira de visitar 
tots els punts de la parròquia a peu per fer-ne un seguiment. La gent s’està 
conscienciant i ho està començant a fer molt bé. És important. Sempre hi ha 
alguna persona que no compleix les normes. Ahir mateix, es va creuar amb 
dues senyores que es feien abraçades pel carrer. Però cada dia es tracta d’una 
excepció més minoritària. Seguidament, passa la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona.  
 
La Sra. Maria Dolors Carmona agraeix tota la informació que ha donat la cònsol 
major. Ha estat una informació extensa sobre la situació del funcionament 
actual del Comú i les mesures acordades. Ha vist que s’està enregistrant 
aquesta sessió de Junta de Govern. Demana saber si es redactarà una acta 
d'aquesta sessió. La Sra. Maria Dolors Carmona ha pres apunts, però si hi ha 
una acta doncs serà més útil. 
 
La cònsol major ho confirma i informa que, un cop redactada l’acta, l’enviarà a 
tots els Consellers de Comú. Seguidament, torna la paraula a la Sra. Maria 
Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona informa que és molt important la transparència. 
En aquestes situacions, tothom especula i fa les seves deduccions o 
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interpretacions variades. Per tant, és important que el Comú doni totes les 
informacions clares i concises sobre les actuacions i els acords presos. 
D’aquesta manera, la Corporació s’estalviarà molts maldecaps. Recorda que el 
fet d’estar a casa genera un cert nerviosisme entre els ciutadans. Ella està 
tancada a casa des del dia 13 de març i sap perfectament el que representa 
estar aïllat. Val la pena realment. Potser no cal informar de tot, però és molt 
important informar de tot allò que afecta a la part més important dels ciutadans. 
Sigui mitjançant comunicats o per website o fins i tot per la crida, és molt 
important informar als ciutadans perquè no tothom utilitza aquests mitjans més 
moderns. Per tant, també és bo ser molt propers als ciutadans. 
 
La cònsol major afegeix que també és molt important la televisió d’Andorra. En 
aquests dies, els ciutadans estan molt atents de les notícies que s’hi dona. Tot 
seguit, passa de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona finalment demana que tots els Consellers de 
Comú segueixin les mesures de contenció d’aquest virus perquè la Corporació 
ha de ser l’exemple quan estiguin al carrer perquè es troben a l’ull de l’huracà. 
 
La cònsol major respon que així ho fan i ho continuaran fent. Es prenen totes 
les mesures necessàries i està funcionant tot correctament per ara. Torna la 
paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona recorda que la cònsol major ha demanat l’opinió 
dels membres del grup Socialdemòcrata + Independents en relació amb 
diferents assumptes. Demana saber si podran donar la seva opinió durant la 
propera reunió d’aquesta Junta de Govern. 
 
La cònsol major respon afirmativament. Els membres de la minoria podran fer 
les seves aportacions sobre el tema de l'aigua i el tema de la col·laboració amb 
el Govern. Durant la propera reunió de Junta de Govern, informarà sobre el que 
s’hagi parlat de més en la Reunió de Cònsols que es mantindran d’ara fins a 
llavors. I també caldrà estudiar la possibilitat de prendre acords per tal d’ajudar 
les empreses de la parròquia. També el Comú haurà de prendre una decisió 
relativa a l’assumpte del personal. D’aquesta temes, en parlaran el proper 
dijous. Seguidament, passa de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana si queda aprovada l’anul·lació del 
Jambo Street Music. La cònsol major ha parlat de la proposta, però sembla que 
l’acord ja està pres. Els membres del grup Socialdemòcrata + Independents hi 
estan d’acord. És lògic que el Comú prengui aquestes mesures perquè no és  
el moment de llençar coets. Aquestes actuacions poden animar molt als 
ciutadans, però quan la situació s'estabilitzi. En relació amb la Fira d'Andorra la 
Vella, la Sra. Maria Dolors Camona recorda que en una acta de la Junta de 
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Govern ja va veure l’acord aprovat. Demana que el Comú estudiï una possible 
rescissió de contracte i que representaria quant a terminis. Entén que la Sra. 
Meritxell López ja ho té present, així com tots els seus serveis. 
 
La cònsol major confirma l’anul·lació del Jambo Street Music. Quant a la 
cancel·lació del contracte per al muntatge de l’envelat de la Fira, el contracte ja 
preveu unes clàusules de rescissió. Encara queda molt de temps, però la 
cònsol major manifesta que no vol ni plantejar-se de no dur a terme la Fira 
d’Andorra la Vella. Torna a passar la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona espera que no sigui així, però cal preveure la 
possibilitat perquè potser aquests diners s’han d'invertir en d'altres coses. 
 
La cònsol major respon que, quan hagi passat aquesta crisi, que espera que 
sigui aviat. El Comú haurà d’adoptar mesures per animar als ciutadans. La Fira 
d’Andorra la Vella pot ser una manera de retrobar-se per als ciutadans. Caldrà 
esperar a veure com aquesta situació. Seguidament, passa de nou la paraula a 
la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana si podria obtenir dades de l’Àrea de 
Social. La cònsol major ja ha donat algunes informacions al respecte de la 
gestió de totes les demandes. Però, demana de quantificar, a part de les 
persones que ja utilitzen habitualment els serveis socials, si també hi ha 
demandes de famílies que es puguin començar a trobar en situació de 
precarietat. Pot ser que aquests assumptes passin directament al Departament 
d’Afers Socials del Govern. 
 
La cònsol major respon que l’Àrea de Social està molt focalitzada en la gent 
gran. La ciutadania ja ho sap. Hi ha hagut persones infectades amb el virus que 
ja han demanat ajut al Servei a Domicili. I això es coordina amb el Govern i la 
Creu Roja. Passa la paraula a la Sra. Meritxell Pujol. 
 
La Sra. Meritxell Pujol afegeix que l’Àrea de Social sobretot se centra en la gent 
gran, però també atén les demandes de les persones que puguin estar 
malaltes. Pel que fa a ajuts socials, el Comú encara no ha rebut cap demanda 
de moment. 
 
La cònsol major passa la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana que la Sra. Meritxell Pujol confirmi que 
l’Àrea de Social també dona resposta a persones que ho necessitin i que no es 
trobin dins del col·lectiu de la gent gran. 
 
La cònsol major passa la paraula a la Sra. Meritxell Pujol. 
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La Sra. Meritxell Pujol confirma que així és.  
 
La cònsol major passa la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona agraeix tota la informació que han donat els 
membres de la majoria comunal en aquesta reunió de la Junta de Govern i 
manifesta que poden comptar amb la col·laboració dels membres del grup 
Socialdemòcrata + Independents. Es va crear un grup de Whatsapp i aquest 
podria ser el canal més ràpid per contactar-se. Es posa a disposició de la 
majoria comunal pel que cregui necessari. 
 
 
 
No havent-hi més temes a tractar, la cònsol major aixeca la sessió de la reunió 
de la Junta de Govern a les 11.30 hores. 


