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ACTA DE JUNTA DE GOVERN 
 

2 d’abril del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 11 hores del dia 2 d’abril 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 telemàtica. Informa que es tracta d’una sessió informativa vist 
que no hi hagut gaires novetats respecte a la darrera reunió de la setmana 
passada. 
 
 
1. Informació relativa al funcionament actual del C omú d’Andorra la Vella 
 
La cònsol major informa que els serveis a Casa Comuna es presten conforme 
al previst. El Servei de Tràmits continua funcionant amb dos treballadors en lloc 
de tres ja que hi ha un empleat que ha estat confinat a casa per prevenció. Vist 
que el servei estava organitzat per torns, la resta de torns està treballant amb 
tota normalitat. Tot funciona bé, tots els treballadors es troben bé. No hi ha cap 
treballador a part de l’esmentat. Cada dia, es personen més ciutadans al Servei 
de Tràmits. Ahir, es van comptabilitzar 20 persones que van portar fulls de 
declaracions d’Inquilinat o a buscar certificats. Sembla que molts ciutadans ja 
busquen l'excusa per sortir un moment de casa per fer algun tràmit i aprofiten 
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per venir al Comú. Però tothom compleix amb totes les mesures de seguretat. 
En principi, no hi ha cap problema. 
 
 
2. 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. Continua treballant amb intensitat. Com ja en va informar la 
setmana passada, el Comú ha destinat més treballadors a aquesta àrea. Els 
treballadors continuen contactant telefònicament amb la gent gran. Sembla que 
aquesta setmana tots els ciutadans contactats estan tranquils. El Comú està 
incidint en un acord pres entre el Comú i el Govern en relació amb les persones 
majors de 80 anys perquè són les que pateixen més risc. Les persones de 65 a 
80 també, però sobretot es truca més a les persones de més de 80 per 
recomanar-los que no surtin de casa sota cap concepte. Se’ls informa que 
poden demanar tot el que vulguin, tant que se’ls porti la compra, com el menjar, 
com que se’ls baixin les deixalles al carrer. Entre el Ministeri d'Afers Socials, 
Habitatge i Joventut i la Creu Roja Andorrana s’encarregaran de les persones 
de més de 80 anys. I el Comú s’encarregarà més de les persones d’edats 
compreses entre els 65 i els 80 anys. Aquesta mesura és per evitar que es 
posin malalts els ciutadans de més de 80 anys. Aquests són els que cal que es 
quedin a casa imperativament. Per la resta, tots els ciutadans estan més 
tranquils. No hi ha hagut cap increment en la demanda d’àpats a domicili, ni de 
realitzar les compres. Està funcionant pràcticament de forma similar a la 
setmana passada. El personal de l’Àrea de Social està treballant bé. 
 
 
3. Informació relativa a la situació dels treballad ors temporers que hi ha a 
Andorra 
 
La cònsol major informa sobre la situació actual dels treballadors temporers de 
les estacions d'esquí, d'alguns hotels i d’alguns establiments comercials. Es 
tracta d’unes 1.800 persones que encara no han marxat del país. Semblava 
que el Govern havia aconseguit un vol per al proper 5 d’abril per poder donar 
sortida a uns 400 argentins, però l’acaben d’informar a l’instant que ha sorgit 
algun problema amb aquest vol i que potser caldrà ajornar-lo. Molts d’aquests 
treballadors temporers disposaven de contractes de pisos que finalitzaven 
aquest mes de març o aquesta primera setmana d’abril. Aquest és un dels 
temes que ha estat tractat en les reunions que es mantenen entre els Comuns i 
el Govern. El Govern ha fet arribar a cada Comú una llista on hi figuren les 
persones residents a la seva parròquia perquè podria ser que el Govern 
demanés ajut als Comuns en relació amb aquest afer. A Andorra la Vella, hi ha 
110 treballadors que es troben en aquesta situació. La parròquia que en té més 
és Canillo que en té més de 600. Per ara, l’Àrea de Social no ha rebut cap 
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demanda d’ajut al respecte. Si arriba cap demanda, l’àrea realitzarà una llista 
on hi figurarà el nom, l’adreça i la situació personal de cada treballador. I el 
Comú la tractarà quan toqui. Per ara, cap resident d’Andorra la Vella ha 
demanat ajut al Comú. Té constància que hi ha treballadors residents a Canillo 
que sí que han demanat ajut al Comú d’aquella parròquia. La majoria d’ells 
encara tenia contracte fins al final d'aquest mes d’abril. Li consta que a Canillo 
s’ha aconseguit que algun propietari cedeixi un edifici per poder-hi ubicar 
aquestes persones. Andorra està treballant perquè aquestes persones puguin 
retornar al seu país al més aviat millor. 
 
 
4. Informació relativa al funcionament actual del S ervei de Circulació 
comunal d’Andorra la Vella  
 
La cònsol major informa que el Servei de Circulació està funcionant amb tota 
normalitat. Cada vegada, hi ha més tranquil·litat quant al trànsit de vehicles. 
Segueixen col·laborant en la qüestió de les mascaretes. Informa que el Comú 
ha fet una aportació de material per poder confeccionar més mascaretes. Va 
ser una idea del Servei de Circulació que disposava de molts polos i camises 
descatalogades, estocades al magatzem i que no haurien de ser mai més 
utilitzades. El Comú va demanar a les persones que confeccionen aquestes 
mascaretes si aquest tipus de teixits podien servir i, davant la seva confirmació, 
el Servei de Circulació els va fer arribar ahir mateix aquest material. Això 
permetrà que els ciutadans involucrats en aquesta iniciativa puguin 
confeccionar encara més mascaretes. 
 
 
5. Informació relativa al funcionament actual del S ervei d’Higiene del 
Comú d’Andorra la Vella  
 
La cònsol major informa que el Servei d’Higiene està treballant amb tota 
normalitat. Segurament són els treballadors a qui menys se’ls agraeix la seva 
tasca, però realment són els que se'ls hauria d’agrair més perquè recullen les 
escombraries i mantenen la parròquia neta. Els ciutadans cada vegada 
respecten més l’horari per baixar les deixalles al carrer. Això és important. 
Afirma que realment el personal del Servei d’Higiene està fent un gran esforç. 
 
 
Acabada la informació general sobre l’estat de funcionament dels diferents 
serveis del Comú en relació amb aquesta crisi sanitària provocada pel COVID-
19, la cònsol major passa la paraula als consellers de Comú perquè demanin 
els aclariments que creguin oportuns en relació amb el funcionament comunal. 
Tot seguit, passa la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
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La Sra. Maria Dolors Carmona remarca les paraules de la cònsol major en 
relació amb l’Àrea de Social per les quals informava que no hi ha hagut gaires 
canvis significatius en el seu funcionament. Demana conèixer si el Comú ha 
efectuat alguna actualització dels serveis oferts a la gent gran i si s’ha afegit 
algun servei, a part dels que ja oferia aquesta àrea. 
 
La cònsol major respon que l’únic servei que s’ha afegit és el que ha esmentat 
anteriorment pel qual es recomana a la població de més de 80 anys que no 
surti de casa per cap motiu. S’està treballant en aquest punt en coordinació 
amb el Ministeri i amb la Creu Roja Andorrana que són qui disposen dels noms 
d'aquestes persones i són els que els estan tractant, cas per cas, de forma 
personalitzada, a part del que pot anar treballant cada Comú.  
 
Torna la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber si es tracta d’una nova consigna 
que s’està donant i per la qual el Ministeri i la Creu Roja tracten les persones de 
més de 80 anys i el Comú s’encarrega de les persones dels 65 anys als 80 
anys. Alhora, demana conèixer el nombre d’usuaris del qual es tracta. Demana 
saber si hi ha hagut un increment o una baixada d’usuaris. 
 
La cònsol major confirma que la consigna és aquesta. En relació amb el 
nombre d’usuaris, informa que es manté el mateix nombre. Pocs usuaris 
demanen al Comú que els hi realitzi la compra. L’Àrea de Social els està 
trucant constantment i, per ara, no ha rebut més demandes. També, remarca 
que la gent gran està més tranquil·la que la setmana passada.  
 
Seguidament, passa la paraula a la Sra. Meritxell Pujol, consellera de Social. 
 
La Sra. Meritxell Pujol afegeix que els àpats que serveix el Comú a domicili han 
pujat fins als 20, comptant a part els 3 menjars que serveix a la parròquia 
d’Escaldes-Engordany. L’Àrea de Social ha demanat a 2 treballadors que 
estaven a casa seva que vinguessin a donar un reforç per a aquest servei.  
 
La cònsol major passa de nou la paraula a la. Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona volia demanar si l’Àrea ha tingut la necessitat 
d’ampliar els recursos humans. Però, amb la informació de l’Hble. Sra. Meritxell 
Pujol, aquesta demanda ja ha quedat resolta. També, sol·licita saber si, quan 
es contacta amb la gent gran, l’Àrea els ofereix altres serveis que presta el 
Comú perquè estiguin més tranquils, més atesos i més entretinguts. 
 
La cònsol major passa la paraula a la Sra. Meritxell Pujol. 
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La Sra. Meritxell Pujol informa que ella està present quan les tècniques de 
l’àrea truquen a les persones en qüestió. Les tècniques tracten amb molt 
d’afecte aquests usuaris i els informen que poden demanar el que vulguin i que 
els facin saber qualsevol necessitat que tinguin. Informa que hi va haver un cas 
que es va trucar a un usuari i se’l va trobar molt baix de moral i se li va fer 
arribar el telèfon del Col·legi de Psicòlegs d’Andorra. La cap d’Àrea en va fer el 
seguiment i sembla que està millor. Remarca que l’àrea ofereix els serveis que 
vulguin, com pot ser passejar-los el gos o baixar-los les deixalles. El Comú no 
posa cap límit.  
 
La cònsol major passa de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber si l’àrea ha pensat en oferir a 
aquests usuaris alguna activitat complementària com poden ser activitats de 
manteniment de la forma física on-line perquè hi ha moltes d’aquestes 
persones que estan avesades a les xarxes i saben com funciona, com pot ser 
facilitar-los links de premsa gratuïta, perquè vegin que el Comú també es 
preocupa per ells. Per ara, sembla que el Comú es preocupa pel seu estat de 
salut, però demana que el Comú els pugui oferir activitats complementàries. 
També podria ser molt interessant que veiessin que el Comú és proactiu i que 
pensa en aquestes persones encara que no ho hagin demanat. 
 
La cònsol major respon que el Comú pensa molt en aquestes persones i passa 
la paraula a la Sra. Meritxell Pujol. 
 
La Sra. Meritxell Pujol respon que li consta que el Departament d’Esports del 
Comú envia a les persones que estaven apuntades a tallers esportius un vídeo 
de la monitora d’activitats per a gent gran, la Sra. Meritxell Crespo, on hi troben 
exercicis per fer a casa. 
 
La cònsol major passa la paraula al Sr. Alain Cabanes, conseller d’Esports i 
Joventut. 
 
El Sr. Alain Cabanes confirma l’enviament d’aquest vídeo on els usuaris hi 
troben activitats, tenint en compte els diferents nivells físics de les persones 
grans. Informa que farà arribar algunes d’aquestes activitats als consellers de 
Comú perquè en tinguin constància. 
 
La cònsol major passa de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana si el Comú podria oferir altres tallers 
com els de manualitats. Tampoc cal que siguin classes telemàtiques, però se’ls 
pot fer arribar informació perquè és interessant que en puguin gaudir. 
Segurament, tots no disposen dels mateixos canals que tenen els més joves. 



AJdG núm. 20/12 
02/04/2020 

 6

La cònsol major passa la paraula a la Sra. Meritxell Pujol. 
 
La Sra. Meritxell Pujol informa que farà arribar la proposta a l’Àrea de Social. 
En relació amb la demanda que va fer la Sra. Maria Dolors Carmona, la 
setmana passada, en què volia saber si el Comú havia rebut alguna sol·licitud 
d’ajut social, informa que de moment el Comú no n’ha rebut cap. 
 
La cònsol major passa de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana que el Comú també doni a conèixer 
aquesta possibilitat a les persones que ho puguin necessitar. Aprofita per 
sol·licitar si a la resta de serveis que ofereix el Comú també se’ls ha proposat 
de realitzar alguna activitat complementària. 
 
La cònsol major respon que avui mateix el Comú ha posat en marxa un 
Instagram amb el hashtag #infanciaandorralavella que ofereix activitats per als 
infants de les escoles bressol. El Comú està treballant en difondre aquesta 
mesura en els propers dies. Es tracta de treballar en la mateixa línia en què ho 
ha fet el Departament d’Esports. De fet, avui s’ha posat en marxa. Tot seguit, 
passa la paraula a la Sra. Meritxell Pujol. 
 
La Sra. Meritxell Pujol informa que l’Àrea de Social està treballant en aquesta 
proposta i n’està informant a les famílies amb activitats destinades als infants. 
 
La cònsol major passa de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana si això també inclou els infants que 
assisteixen a la Ludoteca. I també, demana saber si s’envien recomanacions a 
les famílies, a part de les activitats. 
 
La cònsol major respon que la Ludoteca hi és inclosa. Quant al contingut 
d’aquestes activitats, l’àrea de Social ho està preparant. Més que 
recomanacions, està preparant activitats destinades als infants. Potser les 
recomanacions han de ser més a nivell escolar. Seguidament, passa de nou la 
paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que les escoles bressol també poden 
col·laborar amb recomanacions perquè els pares sàpiguen que el Comú està 
pendent dels seus infants. 
 
La cònsol major respon que és perfecte que els infants puguin estar amb els 
seus pares. I amb aquesta aplicació, el Comú facilitarà als pares idees 
d’activitats per poder realitzar conjuntament. 
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6. La proposta d’una rebaixa en l’import de la taxa  de l’aigua del Comú 
d’Andorra la Vella  
 
Tal com ja ho va exposar la setmana anterior, la cònsol major recorda que 
havia proposat una rebaixa del 50% en l’import de la quota per al consum de 
l'aigua. Demana saber si els consellers de Comú hi han pogut reflexionar per 
anar tancant assumptes com aquests, com més aviat millor. Seguidament, 
passa la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra recorda que la proposta de la majoria comunal era 
d’aplicar una rebaixa del 50% en la facturació del consum. Demana saber si 
aquest tribut el paguen els propietaris dels pisos i no els llogaters.  
 
La cònsol major respon que habitualment són els propietaris qui el paguen i 
aquests el poden repercutir els llogaters. Passa la paraula al Sr. David Astrié, 
cònsol menor i conseller de Serveis Públics i Finances. 
 
El Sr. David Astrié informa que els comptadors de l'aigua potable no estan 
instal·lats a cada apartament, sinó que estan situats en unitats immobiliàries 
que són les escomeses dels edificis bàsicament. Per tant, es tracta d’un rebut 
que rep el propietari de l'edifici que després distribueix les despeses en funció 
dels llogaters o els inquilins que tingui en aquell edifici. 
 
La cònsol major passa de nou la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra informa que llavors caldrà veure que el propietari ho 
repercuteix també. 
 
La cònsol major respon que està d’acord amb les paraules de la Sra. Lídia 
Samarra. Però si el Comú pren aquesta mesura, el propietari ho hauria de 
repercutir als llogaters. Com que el Comú ho faria públic, tothom ho sabria i els 
llogaters podrien denunciar el propietari. Però és cert que cal pensar-hi perquè 
el beneficiari directe d’aquesta mesura seria el propietari, però els llogaters ho 
han de ser indirectament. Passa novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra demana saber si la majoria comunal ha calculat l’import 
del que pot representar adoptar aquesta mesura. 
 
La cònsol major passa la paraula al S. David Astrié. 
 
El Sr. David Astrié respon que sí que s’ha efectuat aquest càlcul. Per valorar 
l’impacte d’aquesta mesura, la majoria comunal s’ha inspirat en el consum del 
mateix trimestre de l'any passat. Però les tendències indiquen que no tenen res 
a veure perquè l’activitat ha baixat moltíssim i el l consum també. Per aquest 
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motiu les xifres que donarà són per agafar-les amb pinces. L’impacte calculat 
des del departament corresponent és d’uns 90.000€. Però està per confirmar 
perquè, en els darrers 15 dies, la corba de consum és molt més baixa que el 
mateix període de l'any passat. Informa que quan disposi de xifres més reals 
les farà arribar als consellers de Comú. 
 
La cònsol major passa la paraula a la Sra. Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana si es pot saber la repartició existent 
entre el consum de particulars i el consum d'empreses, hotels i altres 
establiments. 
 
La cònsol major passa la paraula al Sr. David Astrié. 
 
El Sr. David Astrié respon que sí que el Comú disposa d’aquesta informació. 
Però informa que, amb el consum que hi ha hagut els darrers 15 dies, perquè la 
facturació es va tancar el 13 de març, això permetrà al Comú conèixer amb 
exactitud el consum dels ciutadans durant aquest període de crisi sanitària. 
Anirà informant els consellers de Comú sobre quins són els impactes de les 
diferents àrees o sectors. 
 
La cònsol major afegeix que hi ha temps per prendre aquesta decisió perquè la 
propera facturació es durà a terme durant el mes de juny. 
 
 
7. La proposta de pagament de la diferència que no cobreix la CASS en 
cas de baixa per accident de treball a causa del CO VID-19 
 
La cònsol major recorda que, en relació amb els treballadors del Comú que han 
estat diagnosticats positius pel COVID-19 i que disposen d’una baixa mèdica 
per accident laboral, va proposar que el Comú pogués fer front al pagament de 
la diferència entre l’import que pagui la CASS fins arribar al 100% del salari de 
cada treballador. Demana saber si els consellers de Comú han pogut valorar 
aquesta proposta. Seguidament, passa la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber de quants treballadors es tracta. 
 
La cònsol major respon que ha pujat el nombre fins a 26 treballadors comunals 
que es troben en situació de baixa mèdica per accident de treball, i altres cinc 
es troben confinats a casa. No disposa de la llista definitiva que avui encara no 
li ha arribat. Aquesta setmana, s'ha mantingut bastant i no hi ha hagut canvis 
importants. Tot seguit, torna a passar la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
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La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber quants d’aquests treballadors 
han donat positiu pel COVID-19. 
 
La cònsol major respon que només hi ha 2 treballadors positius, per la 
informació de què disposa en aquests moments. S’hi podria afegir una altra 
persona a qui s’ha diagnosticat la malaltia a un familiar pròxim, però que ell no 
ha estat diagnosticat positiu encara. En total doncs, se’n podrien comptar 3. A 
part de les 26 persones que estan de baixa, incloses aquelles que tenen 
patologies cardíaques o dones embarassades, i ha altres 5 persones a casa 
per prevenció.  
 
Tot seguit, passa de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana un aclariment sobre aquest darrer cas. 
No es tracta de confinament sinó per prevenció. 
 
La cònsol major respon que és per prevenció. No creu que li facin la prova per 
diagnosticar la malaltia, però el metge li ha donat la baixa de 14 dies perquè 
s’estigui a casa. I després, hi ha els treballadors que el Comú ha recomanat 
que es quedin a casa perquè tenen patologies i no els ha volgut posar en risc. 
No són molts. Però entre tot, aquesta xifra total s’acosta a la trentena. La 
cònsol major afegeix que hi ha temps. El Comú ha pagat la nòmina del mes de 
març amb tota normalitat. Ara, cal fer aquests estudis amb més detall per a la 
nòmina del mes d’abril. Informa que potser la setmana vinent el Comú tindrà 
més detall concret en relació amb aquest assumpte sobre quants treballadors 
estan a casa per prevenció i quants són els que disposen d’una baixa mèdica 
per haver estat en contacte amb malalts i quants estan diagnosticats positius 
dins el Comú. Informa que cap dels treballadors infectats per aquest virus l’ha 
agafat al Comú. En tots els casos, la infecció prové de l’exterior. Hi ha un dubte 
amb la treballadora del Casal d’Infants El Llamp que potser el va agafar a 
causa d’un infant del casal i molt al principi del brot. És l'únic dubte que hi ha. 
Les altres 2 persones afectades del Comú ho són a través de les seves 
parelles. La cònsol major demanarà la informació detallada al Departament de 
Recursos Humans sobre els treballadors que estan a casa per precaució i els 
que estan en situació de baixa mèdica i la farà arribar als consellers de Comú 
durant la propera reunió. Seguidament, passa la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona recorda que el COVID-19 es pot agafar per 
qualsevol contacte, pot passar en l’ambient laboral, el familiar o anant a fer la 
compra. Resta a l’espera de novetats en aquesta qüestió de cara a la setmana 
vinent. Demana saber si els treballadors a qui el Comú ha enviat a casa pel seu 
estat de salut i per evitar riscos innecessaris estan d'acord en fer-ho o si el 
Comú els hi ha obligat. 
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La cònsol major respon que hi ha hagut un acord total. Han estat els 
treballadors mateixos qui ho han demanat posant de manifest que tenien una 
patologia. És cert que algun treballador ha estat més aprensiu o hipocondríac 
que la resta i tampoc presentava una patologia tant important, però també se’ls 
ha enviat a casa vist que molts serveis estan tancats. Caldrà fer una selecció 
que presentarà a la Junta de Govern de la setmana vinent. Passa novament la 
paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber quins criteris es tindran en 
compte per realitzar aquesta selecció i qui prendrà la decisió. Vol saber si es 
crearà un comitè. 
 
La cònsol major respon que caldrà acabar prenent una decisió política. Cal 
decidir si es fa i, en cas positiu, caldrà estudiar com fer-ho. Aquests treballadors 
tenen cobertura sanitària perquè la CASS els paga el 66% del salari, com la 
resta de treballadors del país que es troben en aquesta situació. L’excepció són 
els treballadors infectats a qui el Govern els cobrirà fins al 100% del salari. Però 
és normal perquè aquestes persones estan treballant directament en zones de 
risc de contagi pel COVID-19 i és un risc afegit de la seva professió. Informa 
que, en cas que hi hagi treballadors afectats al Servei de Circulació, el Comú 
disposa d’una pòlissa d’assegurança que cobreix el 100% del salari en cas 
d’accident laboral. Per tant, amb aquests treballadors ja no caldria ni prendre la 
decisió. Informa que demanarà informació sobre quants treballadors d’aquest 
Servei hi ha en aquesta situació. Seguidament, passa de nou la paraula a la 
Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona informa que els membres del grup 
Socialdemòcrata + Independents estan a favor de totes les mesures que 
afavoreixin el treballador sempre que hi hagi uns criteris clars per poder 
adherir-se o adscriure a aquesta mesura. Demana que quedi clar el 
procediment i que sigui un òrgan col·legiat qui ho valori. Seria interessant. 
 
La cònsol major respon que, si els treballadors estan aïllats per ordre mèdica, 
el Comú ja disposa del criteri a seguir. Passa novament la paraula a la Sra. 
Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana això justament perquè el Comú sigui 
coherent i que la resta de treballadors coneguin els criteris establerts i clars i no 
es pugui crear un greuge comparatiu respecte a uns treballadors o uns altres. 
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8. Informació sobre les aportacions dels Comuns al Govern d’Andorra 
amb motiu de les mesures acordades a causa de la cr isi sanitària causada 
pel COVID-19  
 
La cònsol major informa sobre l'aportació que els Comuns volen fer al Govern 
d’Andorra per col·laborar amb la crisi sanitària causada pel COVID-19. La 
proposta que va fer la cònsol major a la Reunió de Cònsols passava perquè fos 
un percentatge de les transferències que rep cada Comú del Govern. Es va 
parlar de percentatges d’entre el 15% i el 25%. Sembla que 20% era una xifra 
que anava millor a totes les parts. Es tracta que tots els Comuns se sentin 
còmodes amb aquest percentatge per poder-la assumir. El Govern demana als 
Comuns uns 10 milions d’euros aproximadament per aquest any 2020 i 10 
milions més per a l'any 2021. Tenint en compte que les transferències als 
Comuns ronden els 60 milions d’euros, els Cònsols entenen que és una xifra 
força assumible. No obstant això, la cònsol major informa que el Comú 
d’Andorra la Vella sempre ha estat un Comú solidari i generós. Per tant 
proposa que el Comú d’Andorra la Vella efectuï una aportació similar, a nivell 
de proporcionalitat, equitatiu amb la resta de Comuns. En un principi, es va 
parlar d’un percentatge de les transferències, però ara algun Comú ha suggerit 
que l’aportació sigui un percentatge del pressupost de cada Comú. La cònsol 
major ho ha exposat als membres de la majoria comunal, però és clar que el 
pressupost del Comú d’Andorra la Vella és molt més elevat que el de la resta 
de Comuns. En canvi, les transferències són molt similars. El Comú d’Andorra 
la Vella rep més de 10 milions d’euros en concepte de transferències. Tothom 
recorda les diferències sorgides, ara fa 3 anys, per arribar a un pacte per 
acordar aquestes transferències. Va ser l’únic Comú del país que no va estar 
d'acord amb el resultat final de les transferències. El Comú d’Andorra la Vella 
va quedar perjudicat en aquell repartiment de transferències. Per tant, la 
proposta de la majoria comunal seria de col·laborar amb el Govern d’Andorra 
per fer front al COVID-19, en base a les transferències. Tot i així, calculant un 
import sobre les transferències, el Comú d’Andorra la Vella serà el Comú que hi 
aporti més perquè és el que ingressa més per aquest concepte. Però, si 
aquesta aportació es calcula sobre el pressupost de cada Comú, hi ha algun 
Comú que podria aportar 700.000€ i el Comú d’Andorra la Vella hauria 
d’aportar 3 milions d’euros. Això no és equitatiu ni és just. Per tant, la seva 
proposta seria de mantenir la postura que el Comú d’Andorra la Vella està 
disposat a aportar un percentatge de les transferències i que aquesta aportació 
se situï sobre els 2 milions d’euros. La resta de Comuns haurien d'estar sobre 1 
milió o 1,5 milions d’euros. El que no pot fer el Comú d’Andorra la Vella és 
col·laborar 4 vegades més que la resta de Comuns perquè després els altres 
Comuns poden destinar aquests diners a la seva parròquia i el Comú d’Andorra 
la Vella perdi capacitat per a la seva. Aquesta aportació ha de ser equitativa i a 
nivell de transferències. Aquesta és la posició presa per la majoria comunal. 
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Demana conèixer la posició que adopten els membres de la minoria comunal. 
Seguidament, passa la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González fa referència als 10 milions d’euros que proposen els 
Cònsols i que haurien d’aportar al Govern d’Andorra aquest 2020 i la mateixa 
quantitat per al 2021. Demana saber a què els destinarà el Govern. Se sap que 
serviran per fer front a les despeses generades pel COVID-19, però demana 
saber a quines partides aniran destinats. Demana que aquesta operació sigui el 
màxim de transparent per als ciutadans. El Comú d’Andorra la Vella ha de 
poder explicar que aquests diners haurien anat destinats a una inversió o altra 
però que, a causa de la crisi sanitària, aniran al fons de cooperació del Govern i 
més precisament a quines partides aniran destinades. Això és força important 
de saber. 
 
La cònsol major respon que els Cònsols ho han demanat al Govern. Va ser una 
de les demandes que li van fer arribar. Volen saber a què destinarà el Govern 
aquesta aportació. El Govern encara no ho ha pogut detallar. Sembla que es 
destinarà a pagar aquestes quantitats de diners, com pot ser la cotització de la 
CASS dels empresaris que assumirà el Govern. Això representa uns 10 milions 
d'euros cada mes. També, es destinaran a comprar material, però no han entrat 
en més detall, cosa que els Cònsols han demanat. La cònsol major informa que 
aquesta mateixa tarda es mantindrà una nova reunió amb el Govern i suposa 
que els Cònsols rebran una mica més d'informació al respecte. Els Cònsols ho 
han demanat perquè volen saber a què es destinaran. En són conscients.  
 
Seguidament, passa de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González fa referència a l’altra proposta relativa a fer l’aportació en 
base al pressupost de cada Comú. És clar que el Comú d’Andorra la Vella, en 
aquesta situació, surt en desavantatge. Demana que la cònsol major, en 
aquesta negociació, miri d’evitar d’anar cap a aquesta direcció. 
 
La cònsol major respon que està d’acord amb aquest posicionament. I per tant, 
si tots els consellers de Comú hi estan d’acord, informa que es mantindrà en 
aquesta posició durant la reunió d’aquesta tarda. És a dir que es mantindrà en 
la posició inicial per la qual es calcularà l’aportació sobre les transferències que 
reben els Comuns del Govern i sobre aquest import d'uns 2 milions d'euros. És 
a dir que es negociarà un percentatge que al Comú d’Andorra la Vella li resulti 
sobre els 2 milions d’euros, un cop els Comuns tinguin coneixement a què es 
destinaran. Negociarà sobre aquests 2 milions d'euros. Faltarà veure quina és 
la posició que adopta el Govern i la resta de Comuns. Si es calculés l’aportació 
segons el pressupost anyal de cada Comú, calculant el 5%, Canillo pagaria uns 
876.000€ i el Comú d’Andorra la Vella pagaria uns 2.368.000€. És molta 
diferència. I si es calcula sobre el 7% del pressupost anyal, Andorra la Vella 
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hauria de pagar uns 3 milions d’euros. No és ni just ni equitatiu perquè els 
diners d’aquestes transferències havien de servir al Comú per fer inversions per 
a la parròquia. El Comú ja està d’acord en col·laborar amb  el país, però també 
en la seva proporció i que sigui de forma equitativa per a tots els Comuns. Si 
els consellers de Comú ho creien adient, la cònsol major continuarà mantenint 
aquesta posició i no n'acceptarà cap altra. Passa de nou la paraula al Sr. Sergi 
González. 
 
El Sr. Sergi González confirma que els membres del grup Socialdemòcrata + 
Independents donen suport a la cònsol major en aquesta posició. I demana que 
la cònsol major els vagi informant al respecte. 
 
La cònsol major respon que els anirà informant puntualment. Passa novament 
la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González, quant a l’ingrés de les transferències del Govern, 
demana a la majoria comunal de fer una anàlisi i la corresponent revisió de la 
previsió d'ingressos i de despeses per al pressupost de l’any 2020. De ben 
segur, que el membres de la majoria comunal ja l’han començat a fer. És un 
assumpte important pensar que farà el Comú d'aquests 14 milions d’euros que 
havia previst per inversions reals. Demana saber què representa per al Comú, 
a nivell de despesa, i si cal minvar els ingressos per tenir un pla de reacció per 
estudiar com es plantegen els propers mesos. Per això seria important que tots 
els consellers de Comú poguessin col·laborar per anar tots a la una. 
 
La cònsol major respon que la majoria comunal està treballant en aquest afer i 
ja ha començat per demanar a tots els departaments, a nivell dels seus 
directors i caps d’àrea, un primer esborrany per saber de quines despeses 
poden prescindir. A part d'això, políticament, els membres de la majoria estan 
valorant fins a on poden realitzar les grans inversions. També,  l'Interventor 
comunal està fent un estudi per valorar quina rebaixa pot representar a nivell 
d'ingressos tota aquesta situació. Això encara no està calculat, però informa 
que hi haurà una baixada d’ingressos important en relació amb els drets de 
construcció. Manifesta que és molt pessimista en aquest assumpte, però 
espera poder estar més contenta després, si tot va bé. Aviat, la majoria 
disposarà de l’estudi sobre el què pot representar aquesta crisi a nivell 
d’ingressos per drets de construcció i de cessions, quina part d’inversions ja 
havia realitzat el Comú aquest any i que queda per fer. Quan disposi d’aquest 
estudi cas per cas, caldrà analitzar conjuntament què podrà esperar obtenir el 
Comú, sent molt pessimistes. Per a la resta d'impostos i tributs, la cònsol major 
informa que estaven gairebé tots facturats. Només falta l’impost sobre el 
Comerç. També, va exposar que potser, més endavant, caldria prendre alguna 
decisió al respecte del Comerç i les empreses. De moment, la majoria ja està 
realitzant el càlcul del que pot representar no facturar a les empreses la part de 
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l’import de radicació per al temps en què tot el comerç ha estat obligat a tancar. 
Però aquestes dades no estaran disponibles fins que no es conegui el termini 
exacte de tancament forçós. Pel que fa als ingressos relatius a l’impost sobre 
les activitats comercials i empresarials, la cònsol informa que això representa 
un ingrés d’uns 4 milions d’euros per al Comú i es facturen durant el mes 
d'octubre. Va demanar a l’Interventor comunal de redactar un informe sobre 
aquestes possibles pèrdues que ella xifra entre 1,5 i 2 milions d’euros 
aproximadament. La cònsol major ha demanat que aquest informe presenti la 
situació més negativa possible. Després, on el Comú tindrà una pèrdua 
important d'ingressos i que era molt important és a nivell dels aparcaments 
horitzontals. Per aquest concepte, el Comú tenia uns ingressos molt importants 
i també s’està duent a terme el càlcul del que representarà aquesta baixa 
d’ingressos. També, s’està fent tenint en compte un escenari força negatiu. I si 
després el Comú té algun ingrés sobrevingut, tothom estarà més tranquil. Cal 
ser previngut a l’hora de fer les previsions. Per tant, la majoria ja hi està 
treballant. No pot assegurar si podrà tenir a disposició aquests estudis per a la 
setmana vinent o la següent, però informa que es disposa de temps. També, 
informa que caldrà revisar el marc pressupostari perquè el Comú havia previst 
rebaixar l’endeutament fins als 68 milions d’euros. Potser caldrà revisar 
aquesta previsió. Ara per ara, sembla que no serà molt necessari, però cal ser 
prudents i deixar una mica de marge. Per tant, també caldrà revisar-lo, però 
encara falta una mica d'informació per saber quan es podran començar a obrir 
alguns establiments. Manifesta que, quan disposi de més informació, 
convocarà els consellers de Comú per tractar aquest tema i valorar 
conjuntament les inversions que són necessàries i les que poden quedar 
pendents per a l'any vinent. Els membres de la majoria comunal en són 
conscients i hi estan treballant. Per ara, s’hi està treballant a nivell tècnic, 
després ja ho faran a nivell polític. Ara mateix, l’Àrea de Medi Ambient li acaba 
de fer arribar un estudi pel qual pot rebaixar la seva despesa en 100.000€, 
mantenint els serveis bàsics que presta. L’altre dia, la va informar el cap d’Àrea 
d’Aparcaments que podria arribar a prescindir de 500.000€ en despeses que 
estaven previstes. Quan es disposi de tots aquests diners que es poden 
rebaixar dels pressupostos tècnics, a nivell polític, els consellers de Comú 
hauran de valorar la viabilitat de les grans inversions. L’opinió de la cònsol 
major és que caldrà retallar les inversions a la meitat del pressupostat i passar 
dels 14 milions d’euros pressupostats inicialment als 7 o 8 milions d’euros i la 
diferència caldria reconduir-los d'alguna manera. Això seria en el pitjor dels 
escenaris, però cal que el Comú continuï fent alguna inversió perquè és 
necessari per donar vida al país, des de la seva filosofia. La cònsol major ho 
defensarà dins de tota la prudència. Torna a passar la paraula a l’Hble. Sr. 
Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana informació sobre les possibles rebaixes dels 
imports que paga el Comú pels arrendaments de terrenys destinats als 
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aparcaments. Demana saber si la cònsol major disposa de més informació per 
part de propietaris afectats. 
 
La cònsol major respon que disposa d’informació d’algun propietari molt 
generós que l’ha trucat per informar-la que no cobraria res de lloguer. Però, en 
canvi, no disposa d’informació de tots els propietaris. Normalment, els rebuts 
dels lloguers es giren durant aquesta primera setmana de mes. La cònsol major 
ha donat instruccions perquè no es pagui cap rebut de lloguer per ara. Està 
esperant a veure les diferents iniciatives dels propietaris. Al propietari que li va 
trucar informant del no cobrament del lloguer, la cònsol major li va agrair el seu 
gest i que l’honorava molt, però també li va respondre que li aplicarien el mateix 
criteri que el Comú aplicarà a la resta de propietaris. Si el Comú paga el lloguer 
a la resta de propietaris, també ho farà amb ell. Cal esperar a veure com els 
propietaris enfoquen la qüestió. Manifesta que creu que la majoria dels 
propietaris facturaran el 50% del lloguer. Segurament, la propera setmana 
podrà disposar de tota aquesta informació per saber en quin punt es troba el 
Comú en aquesta situació. Els propietaris envien els rebuts dels lloguers entre 
els dies 1 i 7 de cada mes habitualment. Però, de moment, la cònsol major ja 
ha donat instruccions al Departament de Finances perquè quedi tot paralitzat 
fins que es valori de forma conjunta tots els rebuts dels lloguers. El que no vol 
és que el Comú accepti de no pagar res als propietaris de més bona fe i de 
pagar el lloguer als que no actuen de tant bona fe. El Comú ha de seguir un 
criteri equilibrat per a tots. Passa novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González proposa de publicar un missatge anunciant que alguns 
propietaris han manifestat que no cobraran el lloguer dels seus terrenys al 
Comú i, d’aquesta manera, fer prendre consciència a la resta de propietaris. 
D’aquesta manera, el Comú no restaria a l’espera de veure com reaccionen els 
propietaris. El Comú podria publicar-ho per conscienciar a la resta perquè si el 
Comú es queda esperant és segur que voldran cobrar la seva part. 
 
La cònsol major respon que podria ser veritat. Informa que l’han trucat 3 
propietaris personalment. Però el Comú manté molts contractes de lloguers. 
Està d’acord en què es podria publicar perquè els ciutadans en tinguin 
coneixement. Es pot informar que el Comú ha rebut aquesta informació 
d’alguns propietaris i potser d’aquesta manera algun altre propietari se 
solidaritza amb aquesta acció. Seguidament, passa la paraula a la Sra. Maria 
Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona, complementant el que ha exposat el Sr. Sergi 
González, demana saber si la majoria comunal ha pensat en quines mesures 
ha previst el Comú per pal·liar l’impacte de la crisi sobre les empreses i els 
comerços en general. 
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La cònsol major respon que els membres de la majoria comunal hi estan 
treballant i valorant diferents actuacions. Pot ser que s’hagi de fer una rebaixa 
general a tot el comerç i altres empreses de la parròquia que segurament serà 
el més perjudicat en tot aquest procés. Els hotels, fins al 15 de març, han fet 
una temporada històrica, així com les estacions d'esquí. Això s'haurà de tenir 
en compte i també hauran d’aportar la seva part de col·laboració. La majoria ja 
ha donat instruccions per fer que aquest estiu sigui, sempre que la crisi 
sanitària ho permeti, un estiu potent col·laborant amb els hotels perquè els 
turistes vinguin a visitar el país, amb espectacles al carrer. S’està treballant en 
aquesta idea. La cònsol major informa que, quan Andorra Turisme, li va 
notificar que enguany no se celebrarien els espectacles del Cirque du Soleil, li 
van assegurar que l’import previst per a aquella despesa, que és una suma de 
diners molt important, anirà destinat a fer una campanya d'estiu potent per a tot 
el país. Aquest mateix matí, la cònsol major ha parlat amb la ministra de 
Turisme i li ha dit que aquesta iniciativa l’ha de liderar el Govern d’Andorra. 
Però els Comuns hi han de ser presents perquè cal que estiguin totes les parts 
ben coordinades. El que no s’ha de fer és entrar en una guerra i 
contraprogramar-se els uns als altres. Ara, és el moment de coordinar-se i 
programar activitats diferents a cada parròquia i que no suposin el 
desdoblament dels seus assistents. També, ha parlat amb la ministra de 
Turisme per començar a preparar accions lúdiques per atreure turistes de cara 
al mes d’agost. I en aquest sentit ha donat instruccions ja als directors i caps 
d’àrea del Comú. Evidentment, tot dependrà de com evolucioni la crisi sanitària. 
De moment, es tracta de crear idees i esperar si, en uns 15 dies, es pot 
començar a tenir més informació sobre la fi d’aquesta crisi sanitària. Proposa a 
tots els consellers de Comú d’aportar les idees que creguin convenients. Tot 
seguit, passa de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber justament si els membres del 
grup Socialdemòcrata + Independents podran fer les aportacions que creguin 
oportunes a aquestes propostes. Vist que la cònsol major els fa arribar tota 
aquesta informació i que els membres de la minoria miren de fer les seves 
aportacions, demana que se’ls tingui en compte a l’hora de realitzar aquest pla 
de reactivació i el treball previ de priorització d'accions i de serveis. Demana 
saber si se’ls farà partícips a l’avança, abans de prendre les decisions.  
 
La cònsol major respon que evidentment se’ls farà partícips. Els membres de la 
minoria han d’aportar les seves idees i fins i tot poden entrar en raó als 
membres de la majoria comunal. I passa novament la paraula a la Sra. Maria 
Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana a la majoria comunal que tingui en 
compte l’impacte que això tindrà sobre el ciutadà perquè el Comú ha de 
garantir uns serveis de qualitat als ciutadans i per tant aquestes activitats han 
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d’arribar al 100% de la ciutadania, en la mesura del possible. Demana si la 
majoria comunal ha pensat en la reducció d'algun servei i l’impacte que tindria. 
Ho comenta perquè de ben segur que aquesta crisi minvarà molt el poder 
adquisitiu dels ciutadans. Això cal que el Comú ho tingui molt en compte. 
 
La cònsol major es mostra d’acord amb l’aportació de la Sra. Maria Dolors 
Carmona. Es tracta d’un assumpte similar al que han tractat anteriorment sobre 
el rebut de l’aigua. La majoria comunal té totes les propostes sobre la taula, 
tant a nivell de serveis que pugui prestar directament el Comú a molts 
ciutadans. L’impost del Foc i Lloc representa un import mínim i està facturat des 
del mes de gener. Tothom ja l’ha pagat enguany. Pel que fa a la resta de 
serveis que ofereix el Comú no són directes. El Comú continuarà donant els 
serveis que està prestant habitualment. Els carrers continuaran estan nets i 
enllumenats, tots aquests serveis els continuarà donant. Pel que fa a les quotes 
del Centre Cultural La Llacuna i del Centre Esportiu dels Serradells, creu que ja 
es tracta d’uns imports molt petits. El Comú oferirà la possibilitat dels 
fraccionaments i dels ajornaments de les quotes que són petites, però tot es pot 
parlar. La filosofia de la cònsol major és que, si el país turísticament funciona, si 
els hotels funcionen i el comerç funciona, la ciutadania també funcionarà i tot 
anirà millor. És evident que les persones que necessitin ajuda rebran l’ajut 
necessari. Però ajut en sentit de col·laborar, no cal anar a donar caritat a ningú 
perquè cal tornar a fer bullir el país una altra vegada i que els hotels i els 
restaurants tornin a funcionar. Això és el més important. Si no s’aconsegueix 
això, el país té un futur complicat. Andorra és un país turístic. Com ho va dir el 
Cap de Govern en un dels seus discursos, Andorra no té múscul, no disposa 
d’indústries, d’agricultura. Si el turisme falla, Andorra tindrà problemes seriosos. 
I això tothom ho ha d'anar assumint. La ciutadania d'aquest país, per sort, ha 
viscut molt bé i ha de continuar vivint molt bé durant molts anys. Cal treballar en 
aquesta línia. Aquesta és la seva idea. Però evidentment, resta oberta a 
estudiar possibilitats. Seguidament, passa de nou la paraula a l’Hble. Sra. 
Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona fa referència a la quantitat de 2 milions d’euros 
que sembla que el Comú hauria d’aportar al Govern per pal·liar la situació 
ocasionada pel COVID-19. Veient que el Comú està realitzant tots aquests 
estudis i estimacions i que els consellers de Comú encara no en disposen, 
demana si no és molt agosarat fixar un import sense saber l’impacte que això 
pot representar per a cadascun dels serveis i cadascuna de les tasques que 
presta el Comú. 
 
La cònsol major respon que no és agosarat perquè ja té la idea de com anirà 
tot, els ingressos que hi haurà, la capacitat d’endeutament que té el Comú que 
és molt important, les pòlisses de descobert que es poden fer servir, els 
ingressos que ja té el Comú, l’1,5 milions d’euros del Centre Esportiu dels 
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Serradells que significa que també caldrà parlar d’aquest centre pel qual el 
resultat final serà inferior al previst. La cònsol major creu que és assumible. 
Ara, també es pot fer una reserva que sigui equitativament proporcional a la 
quantitat que acabin aportant la resta de Comuns. Perquè si ara que el Comú 
d’Andorra la Vella anuncia una aportació de 2 milions d’euros i un altre Comú 
diu que només hi aportarà 300.000€, el Comú d’Andorra la Vella segurament 
haurà de replantejar la seva aportació. Es pot prendre una reserva per la qual, 
un cop readaptat el pressupost, el Comú es pugui reservar el dret a poder 
ajustar una mica aquest import. Però el Comú d’Andorra la Vella ha de ser 
solidari amb aquesta situació. És important. És una situació que afecta a tot el 
país. Andorra la Vella és la població més gran i la que té més necessitats. Per 
tant, el Comú d’Andorra la Vella pot assumir enguany aquest import. Ho pot 
assolir sobradament sense haver de canviar l'endeutament segurament. Potser 
no amortitzarà deute però tampoc l’incrementarà, com a mínim aquest primer 
any. Les xifres les veu força clares i veu el múscul que té el Comú. En aquest 
sentit, és una mica més positiva. A nivell de les inversions, sembla evident que 
caldrà aturar algun projecte, però el Comú es troba en bona situació. Torna a 
passar la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona reprèn l’assumpte del Centre Esportiu dels 
Serradells. És una qüestió prioritària. Demana saber com es prioritzarà a partir 
d’ara. La seva reconstrucció ja porta un endarreriment important per diferents 
motius. Aprofita per demanar informació sobre el Decret sobre la funció pública 
que la cònsol major els va fer arribar. Manifesta que es tracta d’un decret molt 
breu que afecta al cos general. Els serveis de Salut i de Benestar Social en 
queden al marge. Demana saber si la majoria comunal ha tingut temps per 
valorar realment quines implicacions poden comportar aquestes directius, que 
representaria per al Comú i com es podria gestionar. 
 
La cònsol major respon que no ha tingut temps de realitzar cap simulació. A 
nivell global, els membres de la majoria comunal no ho veu malament perquè 
es tracta d’un criteri similar al que s'està aplicant a la resta de treballadors del 
país. Això ja ho havia transmès als directors perquè n’informin al personal 
perquè també hi haurà d’haver corresponsabilitat per part dels funcionaris o 
dels treballadors de l'Administració del Comú d’Andorra la Vella. No pot predir 
com evolucionarà aquesta proposta que ha redactat la ministra destinada a 
l’Administració general. Aquest Decret s’adapta també al criteri que tothom 
també aporti dies de recuperació que tinguin, en dies de recuperació que 
puguin generar d'aquí a final d'any o amb una part de les vacances. És evident 
que una part de les vacances les faran, com a mínim 15 dies. I fins i tot, poden 
ser corresponsables amb una part de la paga extra de Nadal. La majoria 
comunal no ho veu malament. És una bona mesura força generalitzada. És 
força encertada. Pel que fa a què representaria per al Comú d’Andorra la Vella, 
cal tenir en compte que el Comú té molts serveis tancats. Representaria 
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coresponsabilitat i que el Comú pagui una part d’aquesta situació. Això amb el 
millor escenari possible. És a dir que aquesta crisi sanitària s'acabi en un mes. 
Si això s'allarga molt més, s'hauran de prendre moltes més mesures i el Govern 
fa dies que diu que les mesures preses fins ara són per un període no superior 
als 3 mesos. Ja fa 3 setmanes de l’aturada total del país. El Comú pot assumir 
un mes sencer més de tancament. Torna a passar la paraula a la Sra. Maria 
Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana de poder obtenir aquesta estimació un 
cop estigui disponible. 
 
La cònsol major respon que la majoria no realitzarà cap simulació al respecte. 
A nivell econòmic, es tracta de calcular el que pot representar. Passa de nou la 
paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona no es referia a l’impacte econòmic. Voldria 
saber com es gestiona aquesta borsa d'hores, si s’ha de revertir en el mateix 
servei, si el Comú prioritzarà altres serveis, quin impacte tindrà la crisi en cada 
departament. Si s'apliquen unes directrius, cal saber com es gestionen després. 
 
La cònsol major respon que està d’acord amb la Sra. Maria Dolors Carmona 
que cal estudiar com es gestionarà després. Caldrà estudiar-ho cas per cas. Hi 
hauran serveis que hauran treballat amb tota normalitat i, per tant, als seus 
treballadors no se'ls aplicarà res de tot això. I per a la resta de serveis que 
estan tancats per força major, s’aplicarà aquest criteri. Evidentment, el 
Departament de Recursos Humans ja disposa de tota la informació sobre totes 
les hores que els treballadors tenen acumulades. Demanarà aquesta 
documentació i convocarà una reunió amb tots els consellers de Comú per tal 
que es pugui estudiar. Passa novament la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana que, vist l’impacte que tindrà, el Comú 
valori tot el que representa aquesta mesura i cal ser conscients de la 
repercussió que pot tenir. Aprofitant aquesta aturada de molts dels serveis 
comunals, recorda que la cònsol major va explicar que els agents de Circulació 
comunals estaven fent formacions. En aquest sentit, demana si la majoria 
comunal ha pensat en redactar un pla de formació on-line que aporti als 
treballadors del Comú qualitat en el servei. 
 
La cònsol major respon que el Servei de Circulació ha fet arribar la proposta 
perquè aquesta formació que segueixen els agents s’estengui a la resta de 
personal del Comú. S’ha enviat la informació als treballadors però, en aquests 
moments, desconeix si s’hi han inscrit molts treballadors o no. A part d'això, no 
hi ha hagut cap més proposta de formació. Per exemple, els treballadors del 
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Servei de Tràmits estan treballant, estan tots connectats entre ells i estan 
entrant a tràmit els fulls d’Inquilinat. Estan fent força feina i reben molta 
documentació on-line. Però per a la resta de departaments que estan gairebé 
inactius, com pot ser per exemple el Centre Esportiu dels Serradells, que 
únicament fa aquests cursos on-line, el Comú no ha valorat fer formacions. 
Però si aquesta situació s’allarga molt més, no descarta aquesta proposta. 
Seguidament, passa la paraula al Sr. Alain Cabanes. 
 
El Sr. Alain Cabanes, fent referència a les formacions, informa que 
representants del departament es van desplaçar a Barcelona, abans del 
confinament, a visitar les oficines de T-Innova que és l’empresa que gestiona el 
sistema d’entrada d’abonats i la gestió directa de tots els abonats. Els van 
informar sobre noves mesures de gestió per aplicar al Centre Esportiu dels 
Serradells. Els treballadors comunals hi estan treballant aquests dies on-line i 
des de casa i directament amb l’empresa. 
 
La consol major cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona reclama que el Comú funcioni en aquesta línia. 
Cal aprofitar aquesta aturada perquè els treballadors puguin seguir formacions 
que sovint impliquen absentar-se del lloc de treball. Així doncs, ara és el 
moment per aprofitar per seguir formacions que no siguin presencials. 
 
9. Les sol·licituds del Servei de Tràmits  
 
La cònsol major afegeix un darrer punt per cloure aquesta reunió de la Junta de 
Govern. Primer, demana si es pot donar per aprovada l’acta de la darrera 
reunió. A la qual cosa els consellers de Comú donen el seu vistiplau. 
 
Finalment, la cònsol major proposa d’aprovar les sol·licituds següents, que 
s’adjunten a aquesta acta: 

- Sol·licituds de 2 altes i 2 baixes de comerç 
- Sol·licituds de 29 altes i 3 baixes de propietat 
- Sol·licitud d’una alta al cens electoral. 

 
Es tracta de tràmits normals. Són diverses persones que donen de baixa 
negocis, que n’obren, i moltes sol·licituds de propietat per les quals es registren 
pisos al registre. La cònsol major explica que, durant el primer trimestre de 
l’any, hi ha hagut força compres i vendes de pisos i ara per tant cal registrar-
los. Hi ha 29 sol·licituds d’altes de propietat. Demana als consellers de Comú 
l’aprovació d’aquesta proposta de resoldre favorablement les sol·licituds d’altes 
i baixes de comerç, altes de propietat i una alta al cens electoral. D’aquesta 
manera, els administratius del Servei de Tràmits poden anar registrant 
aquestes sol·licituds. D’aquesta manera, el Comú no es paralitza del tot i els 
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ciutadans poden efectuar els seus tràmits. Tot seguit, passa la paraula a la Sra. 
Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber si, per facilitar la gestió dels 
ciutadans, aquestes sol·licituds han de ser aprovades pel Consell de Comú. 
 
La cònsol major respon que la potestat per aprovar les sol·licituds la té la Junta 
de Govern. Després, quan envia la convocatòria per a les sessions de Consell 
de Comú, hi adjunta la relació d’aquestes sol·licituds amb l’acta de la Junta de 
Govern corresponent on s’han aprovat. És una de les facultats que el Consell 
de Comú ja va delegar, en el seu dia, a la Junta de Govern. Seguidament, torna 
la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona entén doncs que es tracta d’una informació 
simplement. Aprofita l’avinentesa per demanar si la Junta de Govern pot 
aprovar el canvi del sistema tributari com s’ha proposat la rebaixa de l’import 
del tribut sobre el consum d’aigua.  
 
La cònsol major respon que la Junta de Govern ho ha de proposar al Consell 
de Comú que és qui ho ha de validar. Així com la proposta d’aportació del 
Comú al Govern per al fons d’ajut contra aquesta crisi sanitària. Totes aquestes 
propostes les haurà d’aprovar el Consell de Comú. Informa els consellers de 
Comú que caldrà mantenir una sessió de Consell de Comú durant la segona 
quinzena del mes d'abril o finals d'abril. Espera poder-la realitzar de manera 
presencial, sinó potser caldrà que hi hagi un mínim de Consellers de Comú 
grup polític de manera presencial. El darrer Consell de Comú va tenir lloc el 5 
de març. Per tant, hi ha temps fins al 5 de maig com a termini per dur-ne a 
terme una altra. Però per adoptar totes aquestes mesures que estan tractant i 
validant a nivell d'aquesta Junta de Govern, algunes d’aquestes propostes 
hauran de ser aprovades pel Consell de Comú, com pot ser la rebaixa de 
l’impost de la taxa de l’aigua, la rebaixa de l’impost sobre les activitats 
empresarials, etc. Tot això, haurà de ser acordat pel Consell de Comú. Ara ho 
estan tractant per avançar feina, però després cal debatre-ho en Consell de 
Comú. Passa novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber si aquestes reunions de la Junta 
de Govern són com unes comissions consultives amb tots els membres de la 
Corporació. 
 
La cònsol major respon que es tracta d’alguna cosa més. Si la Junta de 
Govern, encara que ampliada, aprova una proposta, després durant la sessió 
de Consell de Comú no es podrà tirar enrere sense una justificació adient. Si en 
aquestes reunions de la Junta de Govern s’acorden propostes, el més normal 
posteriorment és que el Consell de Comú les validi. Evidentment, les coses 
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poden evolucionar i, si hi ha canvis, doncs es portaran a terme. Però aquestes 
reunions com la d’avui són una reunió de la Junta de Govern i té les facultats 
que té. En aquest cas, és ampliada. Les seves facultats les té delegades pel 
Consell de Comú i per tant, ja en té moltes. Però algunes no les té i algunes 
han de ser aprovades per Consell de Comú, però ja hi arribaran treballades. És 
el procediment habitual de les Juntes de Govern on assisteixen els membres 
de la majoria. Tracten una mica sobre els temes i després els sotmeten a 
l’aprovació del Consell de Comú. En aquest cas, com que tots els consellers de 
Comú hi són presents, quan es debatin aquestes propostes en Consell de 
Comú, el debat podrà ser molt més fàcil.  
 
Per finalitzar i a petició de la Sra. Lídia Samarra, la cònsol major informa que la 
propera reunió de la Junta de Govern ampliada tindrà lloc el dijous a la mateixa 
hora d’avui. Tot dependrà de si disposa de més informació per fer- arribar als 
consellers de Comú. Els avisarà amb antelació. 
 
 
 
No havent-hi més temes a tractar, la cònsol major aixeca la sessió de la reunió 
de la Junta de Govern a les 12.05 hores. 


