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ACTA DE JUNTA DE GOVERN 
 

8 d’abril del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 10.00 hores del dia 8 d’abril del 2020, es reuneix la 
Junta de Govern, segons el Decret del 16-3-2020 de modificació de la 
composició de la Junta de Govern, 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. Sergi González Camacho. 
 
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 als assistents a aquesta nova reunió de la 
Junta de Govern que se celebra per via telemàtica. 
 
 
1. Informació relativa al funcionament actual del C omú d’Andorra la Vella 
 
La cònsol major informa que el Comú d’Andorra la Vella ha hagut de reforçar 
els serveis mínims que estan treballant a Casa Comuna, tant al Servei de 
Tràmits com al Servei de Secretaria General ja que, en els darrers dies, s’ha 
percebut un increment dels ciutadans que es personen al Comú per realitzar 
els seus tràmits. També, el Comú està rebent moltes trucades. Això ha 
provocat que les dues persones que estaven donant el servei a Tràmits no 
donaven a l’abast i el Comú s’ha vist obligat a ampliar el personal que està 
treballant. Per tant, a partir d’avui, al Servei de Tràmits, ja hi treballen tres 
persones i, al Servei de Secretaria general dues persones. Amb aquesta 
mesura, la voluntat del Comú és de donar més servei als ciutadans. Recorda 
que el Comú va fer una comunicació mitjançant les xarxes socials relativa al 
període de presentació de la declaració de l’impost de l’Inquilinat. Això ha fet 
despertar dubtes en moltes persones que van provocar un gran nombre de 
trucades telefòniques durant el dia d’ahir. El Comú encara no ha pogut acabar 
de repartir els fulls de declaració de l’import d’Inquilinat perquè els ciutadans els 
puguin omplir i retornar a Casa Comuna. Queden 988 fulls per repartir. I avui, 
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s’organitzarà un reforç de cobradors i manadors perquè puguin distribuir-los 
durant la setmana vinent. D’aquesta manera, els ciutadans podran retornar 
aquests fulls abans de finals de mes. Això s’està començant a organitzar 
perquè aquestes persones puguin treballar amb totes les mesures de 
seguretat. 
 
 
2. Proposta de reforç als serveis del Comú d’Andorr a la Vella 
 
La cònsol major proposa d’enviar, avui mateix, un avís a tots els directors i caps 
d’àrea del Comú per començar a plantejar el reforç dels serveis del Comú. La 
voluntat és que, a partir del proper 20 d’abril, es comencin a reforçar els 
serveis, amb l’excepció d’aquells que estan obligats a romandre tancats, com 
poden ser les escoles bressol, el Centre Esportiu dels Serradells o l’Institut de 
Música. I això mentre el Govern no doni autorització per tornar a començar 
aquestes activitats. Però, els departaments, com el de Serveis Públics o de 
Recursos Humans, hauran de començar a treballar i ampliar el servei que estan 
donant. La voluntat de la majoria és que, durant aquest setmana, els directors i 
caps d’àrea preparin uns grups de treball perquè s’incorporin a partir del 20 
d’abril, dia en què s’haurien d’incorporar un centenar de treballadors del Comú. 
Aquests treballadors s’hauran d’incorporar en dos torns, un dia cada torn. Això 
significa que dels 100 primers treballadors, només coincidiran 50 persones a la 
mateixa hora, en diferents departaments i amb les mesures de seguretat 
oportunes. Evidentment, aquests grups no es podran barrejar per evitar 
contagis, així com s’ha estat fent fins ara. D’aquesta manera, si hi hagués un 
contagi, es podria posar en quarantena les persones que hi hagin estat en 
contacte i preservar la resta de treballadors que podrien continuar treballant. I 
així hauria de succeir a tots els departaments on hi haurien de treballar dues 
persones com a mínim. La voluntat de la majoria és organitzar aquest 
desplegament perquè la Junta de Govern del proper dimecres ja disposi de la 
informació necessària per poder decidir sobre aquest punt i dur a terme els 
preparatius necessaris durant la setmana posterior. Aquests canvis provocaran 
també el canvi d’horari. Fins ara, el Comú està obert de les 9 hores del matí 
fins a les 12 hores del migdia. Proposa que, a partir del 20 d’abril, els 
treballadors facin jornada intensiva perquè el Comú estigui obert de les 8 hores 
del matí a les 3 hores de la tarda. Aquest és l’horari que realitzen actualment el 
Govern d’Andorra i altres Comuns del país. D’aquesta manera, no serien 
necessàries les guàrdies que habitualment es fan a les tardes. I això es durà a 
terme mentre el Govern no autoritzi l’obertura de les activitats. Però recorda 
que es treballarà amb el 50% de plantilla. Aquesta és una mesura de prevenció 
correcta. Avui en dia, el Comú d’Andorra la Vella té unes 120 persones 
treballant entre els departaments de Circulació, Higiene, Social, Secretaria 
General, Recursos Humans, Tràmits i Aigües. Totes treballen per torns i 
degudament separades. Informa que cap treballador dels departaments de 
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Circulació, ni d’Higiene, ni d’Aigües ha estat diagnosticat positiu pel COVID-19. 
Per tant, el Comú ha pres les mesures correctes. Només hi ha una treballadora 
del Casal d’Infants El Llamp que ha donat positiu d’aquesta malaltia i que va 
ser molt al principi. Per tant, no hi ha risc perquè hi hagi més infectats en aquell 
departament perquè ja es va tancar aquell mateix dia. Hi ha hagut persones 
que, per precaució, se’ls ha recomanat de quedar-se a casa. Però han passat 
els dies necessaris i alguns ja han tornat a treballar perquè no se’ls ha 
confirmat cap tipus de malaltia. 
 
Vista tota aquesta situació, la cònsol major proposa d’enviar un comunicat 
intern a tots els directors, caps d’àrea i caps de servei informant que, amb la 
finalitat de preparar aquests reforços. Les jornades laborals que s’estableixen 
seran les ordinàries, però s’efectuaran de manera intensiva. Poden incloure en 
les seves propostes els horaris de treball més convenients d’acord amb les 
necessitats del servei als efectes de valoració.  
 
Seguidament, cedeix la paraula al Sr. Miquel Canturri, conseller delegat de 
Cultura i de Promoció Turística. 
 
El Sr. Miquel Canturri es mostra d’acord amb la proposta exposada per la 
cònsol major. Troba que és bo que es comenci a veure més normalitat.  
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Gerard Estrella, conseller delegat de 
Sostenibilitat i Innovació. 
 
El Sr. Gerard Estrella informa que, pel que respecta al Servei d’Higiene, ja 
s’està treballant d’aquesta manera. Els treballadors fan torns horaris formats 
per grups de 20 persones. També, hi ha grups reduïts de 2 o 3 persones. 
Recorda que ahir va estar parlant amb el cònsol menor per organitzar les 
tasques de sanejament de la parròquia juntament amb l’Àrea de Medi Ambient. 
Li sembla correcte. Manifesta que no té cap problema en aprovar la proposta 
feta per la cònsol major. Anirà bé que es puguin reforçar els serveis, sortir de 
casa i treballar, sempre que es respectin les mesures sanitàries adients i amb 
les proteccions individuals.  
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Meritxell Pujol, consellera delegada 
de Social.  
 
La Sra. Meritxell Pujol es mostra d’acord amb la proposta efectuada per la 
cònsol major. L’Àrea de Social només podrà obrir les oficines administratives, 
vist que la resta de serveis que dona han de romandre tancats seguint les 
instruccions del Govern d’Andorra. Anirà bé a tothom de començar a veure una 
mica de normalitat i poder sortir de casa. 
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La cònsol major afegeix que el Comú està rebent moltes demandes de 
ciutadans relatius a tràmits administratius perquè actualment el Comú està 
completament parat. Cal que el Comú comenci a realitzar més tràmits 
administratius que els que s’efectuen ara mateix que es troben sota mínims.  
 
Tot seguit, cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González troba correcta la proposta presentada per la cònsol 
major. Vist que, per sort, al Comú només hi ha hagut aquests  casos positius de 
treballadors, gràcies a què tothom estava a casa en situació de confinament. Si 
ara el Comú obra la porta perquè comencin a treballar aquestes 100 persones, 
demana saber si el servei de seguretat en el treball comunal ha marcat algunes 
directrius específiques per a cada lloc de treball o si el Comú seguirà els 
procediments marcats per les autoritats sanitàries en general. Cal pensar que, 
en els espais comuns on estaran els treballadors, hi ha uns lavabos que 
utilitzaran de forma conjunta. Demana si la majoria comunal ha treballat 
aquestes pautes de control dels espais comuns. 
 
La cònsol major respon que la majoria hi està treballant per marcar molt bé les 
separacions. Les 50 persones, que començaran a treballar en total en cada 
torn, signifiquen un màxim de dues persones per servei. No estaran les 50 
persones juntes en cap moment. Estaran mot dividides i separades. Alguns 
d’aquestes persones realitzaran treballs a l’exterior, com pot ser l’Àrea de Medi 
Ambient. I els treballadors que s’hagin de canviar de roba ho faran a casa 
perquè els vestidors estan tancats. Així s’ha fet amb el Servei de Circulació. 
Per a aquesta reincorporació, la majoria comunal aplicarà la mateixa norma 
que ha fet servir amb els serveis d’Higiene i de Circulació. Estaran dividits en 
grups perquè no coincideixin, els espais comuns es conserven al màxim de 
nets, hauran de portar guants i mascaretes, hi haurà sabó i productes 
desinfectants per tot arreu, i caldrà mentalitzar-los que cal guardar totes 
aquestes prevencions. A Circulació ha funcionat de forma perfecta i hi estan 
treballant unes 60 persones en dos torns. Els agents de Circulació van de dos 
en dos, tots porten la mascareta, tant dins com fora dels vehicles. Pel que fa al 
Servei de Medi Ambient, dins dels vehicles, només hi anirà una persona per 
vehicle i sempre serà la mateixa persona. Quan aquesta retorni el vehicle, es 
desinfectarà. I s’aplicaran les mateixes mesures que s’estan aplicant al Servei 
de Circulació i que s’aniran millorant. Per això, encara hi ha un marge de 15 
dies, per anar establint totes aquestes mesures. I tot això, amb el benentès, 
que la situació del país, a nivell sanitari, continuï com està actualment. Si hi 
hagués algun canvi pel qual la situació es tornés a complicar, potser caldria 
esperar uns dies més. Però, cal començar a anar posant persones a treballar 
paulatinament. Ho necessiten les persones i ho necessita el propi Comú perquè 
ara ja es comença a trobar amb disfuncions. Fent les visites que realitza per la 
parròquia, l’altre dia, ja hi havia una barana trencada al Rec del Solà i cal que el 
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Servei d’Obres hi vagi per arreglar-la. Cal començar a fer una mica de 
manteniment de la parròquia. En aquest cas, amb totes les garanties, només hi 
anirà un paleta. També, la setmana passada, la majoria comunal va decidir que 
els treballadors de l’Àrea de Medi Ambient comencessin a tallar gespa perquè 
es comença a veure la parròquia molt abandonada. Hi ha parts de la parròquia 
que comencen a necessitar una mica més de manteniment que la simple neteja 
que es realitza actualment. I es bo que es comenci a aplicar progressivament i 
amb totes les prevencions. 
 
No havent-hi cap més intervenció sol·licitada per part dels membres de la Junta 
de Govern, s’aprova, per assentiment, la proposta de demanar als directors i 
als caps que preparin els torns per tal que la Junta de Govern els pugui 
analitzar i prendre les decisions que cregui oportunes. 
 
 
3. Proposta de compensació dels dies no treballats per part del personal 
del Comú d’Andorra la Vella 
 
La cònsol major fa referència al personal del Comú d’Andorra la Vella que 
durant aquests mesos de març i abril no ha pogut treballar perquè el Comú ha 
tancat els departaments i enviat els treballadors cap a casa. Aquests 
treballadors han realitzat poc teletreball perquè els departaments comunals no 
són departaments que permetin excessivament aquesta metodologia de treball, 
com poden ser els serveis d’Obres, de Pintura o el Centre Esportiu dels 
Serradells. A tots els treballadors, durant el mes de març, el Comú els hi ha 
pagat el seu salari amb normalitat. La Junta de Govern va tractar l’assumpte de 
la compensació d’aquesta situació. La meitat d’aquests dies no treballats els 
assumirà el Comú i l'altra meitat els han d’assumir els treballadors, en base a 
les hores extraordinàries que tinguin pels festius que hagin treballat i, fins i tot, 
amb les que es pugin generar d'aquí a final d'any. Això és el que es va tractar 
en una reunió de la Junta de Govern. Es va parlar de l’esborrany de Decret que 
estava preparant el Govern i es va fer arribar a tots els Consellers de Comú 
perquè l’analitzessin. Ara, el Govern ja ha aprovat aquell Decret i ja l’ha publicat 
al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, el dia 4 d'abril. Analitzant aquell 
Decret, el Govern obvia completament el mes de març. És a dir que no fan 
referència al mes de març. Diu que aquest Decret entra en vigor a partir del dia 
de la seva publicació que és el 4 d'abril. Per tant, la cònsol major va trucar al 
Govern d’Andorra per saber si això havia estat un oblit o s’havia determinat 
així. La resposta va ser que ha estat a consciència. Després de parlar amb la 
Comissió Consultiva, el Govern es va plantejar que tots els departaments que, 
durant el mes de març, havien pogut treballar de manera telemàtica, no perdien 
els dies de vacances, ni es considerarien com a dies de compensació. En 
canvi, els treballadors que no havien pogut fer teletreball, era perquè 
l'Administració no els ho havia facilitat, s’havien de considerar aquests dies 
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també com treballats. Al final, es va considerar que aquests 15 dies del mes de 
març els assumiria directament el Govern i que tots els treballadors cobrarien el 
seu salari. No es compensarà ningú, ni se li traurà de les vacances. 
 
Per tant, la cònsol major proposa que el Comú d’Andorra la Vella segueixi el 
mateix criteri. Si el Govern ha establert aquest criteri amb tots els seus 
funcionaris, difícilment el Comú d'Andorra la Vella pot acordar una mesura 
diferent. Proposa que el Comú adopti la mateixa mesura i aplicar aquest 
còmput a partir d'avui, dia 8 d'abril. Així doncs, per a les persones que estan a 
casa a partir d'avui, el Comú calcularà aquesta compensació, en funció de les 
hores que tenen acumulades i dels dies de vacances. Seguidament, cedeix la 
paraula al Sr. Miquel Canturri. 
 
El Sr. Miquel Canturri es mostra d’acord amb la proposta de la cònsol major, 
però troba complicat poder establir aquest càlcul de compensacions. No és fàcil 
de calcular. Pel que fa al teletreball, per exemple, el Comú ha de creure el que 
diguin els treballadors perquè no té el mitjà de controlar-ho.  
 
La cònsol major afegeix que, per aquest motiu, s’acorda de no fer aquest càlcul 
del mes de març. Al mes de març, tots els treballadors han cobrat i ho ha 
assumit totalment el Comú i no es compensen les persones que han treballat a 
casa o les que no ho han fet. Pel que fa al mes d'abril, hi ha molts treballadors 
que disposen d’hores a recuperar, el Departament de Recursos Humans ho 
analitzarà i, quan disposi d’una proposta de càlcul de compensacions, la Junta 
de Govern l’haurà de valorar i prendre alguna decisió al respecte. Torna 
novament la paraula al Sr. Miquel Canturri. 
 
El Sr. Miquel Canturri es mostra d’acord amb aquest procediment. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Gerard Estrella. 
 
El Sr. Gerard Estrella exposa que és molt difícil saber exactament qui ha 
treballat a casa. Troba correcte que, per al mes de març, es prengui la mateixa 
mesura que ha adoptat el Govern per la qual els treballadors han cobrat el seu 
salari amb normalitat. Però, quan al mes d’abril, manifesta que ja està bé de 
començar a compensar les hores no treballades amb hores extraordinàries o 
vacances perquè sinó aquesta situació no es assumible, tant a nivell públic com 
privat. Però és veritat que és difícil de controlar. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Meritxell Pujol. 
 
La Sra. Meritxell Pujol manifesta que el fet de no aplicar compensacions per al 
mes de març li sembla correcte. Pel que fa al mes d'abril, cal valorar com fer 
aquesta compensació d’hores. Per exemple, a l’Àrea de Social, només pot 
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treballar telemàticament la cap d’àrea. Però li consta perquè rep correus 
electrònics durant tot el dia. 
 
La cònsol major respon que hi ha alguns departaments que ho poden fer, però 
que la gran majoria dels departaments no poden treballar telemàticament. 
Torna novament la paraula a la Sra. Meritxell Pujol. 
 
La Sra. Meritxell Pujol afegeix que la major part dels treballadors de l’Àrea de 
Social no poden treballar telemàticament. La Corporació haurà d’estudiar molt 
bé aquesta compensació horària. Exposa un aclariment que no ha acabat 
d’entendre. Pel que fa a les recuperacions de les hores del mes d’abril, demana 
si és el personal qui assumirà totes les hores a recuperar o s’assumirà a mitges 
entre els treballadors i el Comú. 
 
La cònsol major respon que aquesta recuperació anirà a mitges, entre el Comú 
i els treballadors. Així és com ho farà el Govern. I aquest és també el mateix 
criteri que apliquen les empreses privades. L’única diferència és que el Comú 
no aplica aquesta mesura per al mes de març on, en lloc de recuperar les hores 
a mitges, ho assumeix el Comú en la seva totalitat. Però, per al mes d'abril, ja 
s’aplicarà aquesta mesura en què es distribueix la compensació a mitges.  
Seguidament, cedeix de nou la paraula a la Sra. Meritxell Pujol. 
 
La Sra. Meritxell Pujol informa que a l’Àrea de Social aquest problema no hi 
serà perquè només la cap d’àrea està treballant de manera telemàtica. La resta 
de treballadors assisteixen al seu lloc de treball el dia en què els toca. 
 
La cònsol major afirma que, en aquest cas, es podrà calcular la compensació 
sense problemes. Un cop el Departament de Recursos Humans hagi efectuat 
tots els càlculs, la Junta de Govern ho haurà de valorar i això serà cap a finals 
de mes. Torna de nou la paraula a la Sra. Meritxell Pujol. 
 
La Sra. Meritxell Pujol informa que l’Àrea de Social ja ha enviat la 
documentació al departament de Recursos Humans dels treballadors que 
havien de fer vacances durant els primers 15 dies del mes d’abril.  
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González es mostra d’acord amb la part de la proposta efectuada 
per la cònsol major pel que fa al mes de març i que sigui assumit íntegrament 
pel Comú. Cal que sigui així. A més, demana als membres de la Corporació 
que analitzin el concepte del teletreball. Hi ha diferents visions. D'una banda, 
un cap pot donar instruccions als seus treballadors perquè treballin 
telemàticament des de casa però, per altra banda, es poden marcar uns 
objectius. Caldria que el Comú definís clarament quines tasques i quins serveis 
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poden treballar telemàticament i com ho podem fer. Per dur a terme aquesta 
reincorporació gradual de les persones al seu lloc de treball, estaria bé que el 
Comú en fes una anàlisi abans de fer-la. Per exemple, hi pot haver un 
treballador que pot estar sol en el seu despatx i pot treballar al seu lloc de 
treball tranquil·lament. Demana que el Comú analitzi tot això abans d’aquesta 
reincorporació. També proposa que els caps dels serveis parlin amb els seus 
treballadors per si estan disposats a fer tasques que no siguin les pròpies del 
seu lloc de treball perquè hi ha persones que segurament no voldran perdre el 
seu salari del mes d’abril. Es mostra segur que el personal vol treballar. Cal que 
el Comú estudiï la manera que tots els treballadors puguin fer alguna cosa. 
Aquesta és l’anàlisi que han de fer els Consellers de Comú. El Comú hauria 
d’intentar que els seus treballadors cobrin íntegrament el seu salari del mes 
d’abril perquè són residents majoritàriament d'Andorra la Vella que també 
gastaran aquests diners a la parròquia. Troba correcta la proposta del Govern a 
nivell del país, però afirma que el Comú d’Andorra la Vella podria fer un pas 
endavant més i assegurar el salari de tots els treballadors per al mes d’abril i 
fer-los veure que el Comú els vol cuidar. I cal també que el Departament de 
Recursos Humans analitzi l’impacte que això pot significar per al Comú. 
Evidentment, cal estudiar la compensació del còmput d’hores, però també cal 
estendre el treball telemàtic i estudiar la possibilitat de realitzar altres feines. 
 
La cònsol major es mostra d’acord en analitzar aquestes propostes. Cal tenir 
present però que, aquest mes d'abril, tots els treballadors del Comú cobraran 
íntegrament els seus salaris perquè la compensació es farà mitjançant les 
hores a recuperar i/o vacances. Per tant, tots cobraran el seu salari. Això és 
important per a ells, però també perquè la parròquia es reactivi 
econòmicament. En això, es mostra d'acord. A més, si el Comú pot començar 
amb aquestes reincorporacions, a partir del 20 d’abril, això farà que els 
treballadors tinguin menys dies a compensar. Això és positiu per a totes les 
parts. Recorda que, amb aquesta reincorporació, en molts departaments, hi 
hauran només dues persones. Aquests dies, a la Secretaria General i al Servei 
de Tràmits, hi han estat treballant dues persones, però completament 
separades i no ha passat res. Per sort, el Comú disposa d’espais molt grans. Al 
Departament de Serveis Públics, treballaran tres persones en una sala molt 
gran. Podran fer-ho completament separades. Els consellers de Comú tenen la 
mateixa voluntat. Els treballadors han de cobrar íntegrament el seu salari del 
mes d’abril i, si és possible, cal evitar treure’ls dies de vacances. I si el Comú 
pot trobar la manera que treballin per a la parròquia, doncs és la millor situació 
per a tots. Torna a cedir la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González manifesta que els treballadors del Comú han de ser 
còmplices del Comú davant d’aquesta situació de crisi i cal que tinguin clar que 
no són diferents a qualsevol altre ciutadà d’Andorra la Vella. Però, si un dia, un 
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treballador ha de fer tasques diferents de les que feia habitualment, doncs les 
haurà de fer. 
 
La cònsol major informa que, per sort, el Comú no ha tingut gaires afectats i no 
ha calgut confinar a casa molts treballadors. Per tant, no ha estat necessari 
traslladar treballadors d’un departament a l’altre. Per exemple, un departament 
que està treballant molt és l’Àrea de Social perquè està realitzant moltes 
trucades, però ho estan cobrint sense necessitar cap més persona. Ho estan 
cobrint correctament, efectuant torns horaris de treball. 
 
No havent-hi cap altra intervenció sol·licitada per part dels membres de la Junta 
de Govern, es dona per aprovada la proposta, per assentiment. 
 
 
4. Proposta de manteniment de les vacances dels tre balladors del Comú 
d’Andorra la Vella durant la situació de confinamen t 
 
La cònsol major informa que aquesta mesura també afecta a les vacances dels 
treballadors. Proposa que cap treballador pugui canviar els seus períodes de 
vacances. Els treballadors que tenien previst de fer vacances durant aquestes 
setmanes de confinament les hauran de donar per fetes. Es tracta d’una 
situació d’emergència i el personal ha d’entendre que el Comú no hi pot fer res 
en aquest cas. El Comú no pot autoritzar canvis de vacances perquè després, 
un cop torni la normalitat, això comportaria problemes de reestructuració dels 
departaments. El Comú només autoritzaria algun canvi de vacances sí és per 
necessitat del propi Comú i no per una necessitat personal. Seguidament, 
cedeix la paraula al Sr. Gerard Estrella. 
 
El Sr. Gerard Estrella informa que ahir va estar tractant l’assumpte de les 
vacances amb els seus treballadors. Els treballadors que tenien vacances 
durant aquests dies les donen per fetes. Però les vacances programades per 
més endavant han estat anul·lades perquè ningú sap com evolucionarà 
aquesta situació a causa d’aquesta crisi sanitària. Demana saber si les 
vacances planificades per a la resta de l’any es podran dur a terme quan toqui 
o cal prioritzar primer l’arrencada de l’activitat i després el Comú ja valorarà 
com es poden fer les vacances. 
 
La cònsol major respon que la mesura que proposa va en aquesta línia. Un cop 
restablertes les condicions habituals de treball, totes les vacances de la resta 
de l’any s’hauran de tornar a planificar, en funció de les necessitats dels 
departaments i del romanent d'hores de cada treballador. Això està previst en 
aquesta línia perquè tots els treballadors siguin coneixedors que possiblement  
hi hagi canvis de vacances quan la situació torni a la normalitat. Tot seguit, 
cedeix la paraula al Sr. Miquel Canturri. 



AJdG núm. 20/13 
8/04/2020 

 10 

El Sr. Miquel Canturri manifesta que l’assumpte de les vacances és molt 
important. Aquestes dues setmanes de vacances escolars amb motiu de la 
Pasqua segurament hi ha molts treballadors que havien agafat vacances. 
Malauradament, així com passa en l’empresa privada, els treballadors del 
Comú hauran d’acceptar de fer aquestes vacances confinades a casa amb la 
família. El Comú ha de mantenir aquesta posició per no crear greuges 
comparatius entre el sector privat i l’Administració. 
 
La cònsol major informa que ha sol·licitat una llista de les vacances per a 
aquest any dels treballadors del Comú i 150 persones havien de fer vacances 
en aquestes dues setmanes. Però aquestes vacances els representa un total 
de 7 o 8 dies com a màxim. Per tant, a nivell del còmput global de l'any, no els 
hi afecta molt i podran continuar mantenint força vacances perquè aquestes 
només sumen els dies laborables. A tothom li quedaran moltes vacances per 
fer. Recorda que, en total, el personal del Comú fa pràcticament un mes i mig 
de vacances, gràcies al sistema pel qual poden triar els seus períodes. Per 
tant, cap treballador del Comú es pot queixar en aquest sentit. Tot seguit cedeix 
la paraula a la Sra. Meritxell Pujol. 
 
La Sra. Meritxell Pujol es mostra d’acord amb la proposta de la cònsol major. 
D’aquesta manera, els treballadors no tindran tantes hores a recuperar i els 
anirà bé a tots. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana saber si de les 100 persones que han d’efectuar 
la reincorporació laboral el proper 20 d’abril n’hi haurà que estaran de vacances 
per assegurar que hi hagi prou treballadors per reiniciar l’activitat. Demana que 
la cònsol major ho tingui en compte per a aquest reingrés. 
 
La cònsol major respon que els treballadors que realitzaven vacances 
bàsicament es reincorporaven el 17 d’abril. Per tant, el dilluns 20 d’abril ja 
gairebé tothom estarà treballant. Per tant, per a aquesta represa gradual de 
l’activitat laboral, les vacances no hi afectaran. La cònsol major va estar 
repassant les vacances de tots els treballadors comunals i gairebé tots els 
treballadors estaven en aquesta línia. 
 
No havent-hi cap més intervenció sol·licitada per part dels membres de la Junta 
de Govern, es dona per aprovada, per assentiment, la proposta presentada.  
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5. Proposta de permís administratiu retribuït per a ls treballadors amb fills 
menors de 14 anys 
 
La cònsol major informa que, dins d’aquestes mesures, es preveu també que 
tindran un permís administratiu retribuït aquelles persones que tenen fills en 
edat escolar menors de 14 anys o discapacitats i que no poden venir a 
treballar. Al treballador que acrediti que té un fill menor de 14 anys, el Comú no 
el farà començar a treballar momentàniament mentre no es reobrin els 
col·legis. Però haurà d'acreditar que la seva parella o l’altre progenitor es troba 
en les mateixes circumstàncies i que no té cap familiar directe que pugui 
guardar aquests infants. No podran ser-ho els avis. En aquest cas, el Comú 
autoritzarà aquest treballador a quedar-se a casa i cobrarà el salari 
íntegrament. Es tracta de la mateixa norma que ha adoptat el Govern i és 
correcta i coherent mentre no funcionin els col·legis i les escoles bressol. Però 
es comprovarà, cas per cas, i l’interessat ho haurà de demanar. El Comú el 
pagarà per aquells dies i evidentment, s’haurà de quedar a casa. Desconeix si 
es donaran molts casos, però segur que n'hi haurà. I si ambdós progenitors 
treballen al Comú d’Andorra la Vella, s’organitzarà de manera que no els 
coincideixin els torns de treball perquè puguin quedar-se a casa en dies alterns. 
A continuació, cedeix la paraula al Sr. Miquel Canturri. 
 
El Sr. Miquel Canturri es mostra totalment d’acord amb aquesta proposta i 
sobretot demana que el Comú organitzi els torns de les parelles que treballen 
tots dos al Comú. 
 
El Sr. Gerard Estrella i la Sra. Meritxell Pujol, al seu torn, manifesten la seva 
conformitat amb la mesura proposada. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr Sergi González demana saber com farà el Comú el control de les 
acreditacions que hauran de presentar els treballadors que vulguin acollir-se a 
aquesta mesura. Demana saber quin serà el procediment. 
 
La cònsol major respon que encara no s’ha establert el procediment. Caldrà 
estudiar-ne la fórmula. Donarà instruccions al Departament de Recursos 
Humans perquè s’informi de la forma de fer-ho que ha adoptat el Govern. En 
principi, si l’altre progenitor de l’infant treballa, per exemple al Govern, el 
treballador del Comú haurà de sol·licitar un certificat al Govern on especifiqui el 
torn i horari laboral que realitza i que haurà d’aportar al Departament de 
Recursos Humans. En el cas que l’altre progenitor treballi en una empresa 
privada, potser una declaració jurada servirà. La cònsol major s’ocuparà de 
polir aquest detall.  
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No havent-hi cap altra intervenció sol·licitada per part dels membres de la Junta 
de Govern, s’aprova, per assentiment, la proposta presentada.  
 
 
6. Proposta de mesures destinades als treballadors més vulnerables del 
Comú d’Andorra la Vella 
 
La cònsol major proposa una altra mesura destinada a les persones 
considerades vulnerables que pateixen patologies cardiovasculars, cròniques, 
immunodepressions, diabetis, hipertensió o dones embarassades. El Comú 
farà que aquestes persones encara romanguin a casa. I gaudiran també d’un 
permís administratiu retribuït. En tots els casos, caldrà que estiguin 
degudament justificats. Aproximadament, hi ha unes 15 persones que es 
puguin trobar en aquesta situació. Hi ha 3 o 4 dones embarassades, 1 persona 
trasplantada i algunes altres que pateixen patologies cardiovasculars. I aquesta 
quinzena de persones encara no es reincorporaran a la feina i continuaran a 
casa amb un permís administratiu retribuït. Posteriorment, se’ls aplicarà les 
compensacions que els pertoqui.  
 
La cònsol major informa que aquestes són les mesures que es posaran en 
funcionament a partir de demà perquè el personal n’estigui informat.  
 
No havent-hi cap altra intervenció sol·licitada per part dels membres de la Junta 
de Govern, queda aprovada, per assentiment, la proposta presentada.  
 
 
7. Informació relativa al manteniment de sessions d el Consell de Comú 
 
La cònsol major informa que està previst que es mantingui una reunió del 
Consell de Comú que espera poder convocar per al dijous 23 d’abril. La seva 
voluntat és que es reuneixi al 50% de manera presencial i l’altre 50% de forma 
telemàtica per garantir les distàncies de seguretat dins la sala del Consell de 
Comú. Entre altres punts, caldrà passar per estudi i aprovació totes les 
mesures relacionades amb el COVID-19 com, per exemple, la que afecta al no 
cobrament del tribut sobre el Comerç durant aquests mesos per als comerços 
que estiguin tancats o la rebaixa sobre el tribut sobre el consum de l'aigua. No 
creu que hi pugui haver gaires assumptes més a debatre. Informa que, 
segurament, n’haurà de convocar un altre, durant la primera quinzena del mes 
de maig, si la situació ha retornat a la normalitat, per aprovar una revisió 
pressupostària i valorar la situació en què queda el Comú a partir d’ara. Caldrà 
estudiar com es modifica el pressupost i si caldrà ajustar el marc pressupostari. 
La cònsol major encara no vol prendre aquestes mesures i prefereix fer-ho de 
cara al mes de maig. La situació actual encara no està prou avançada per 
arribar a aquest nivell. Caldrà veure com evolucionen moltes coses encara a 
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nivell sanitari abans d’arribar-hi. En la sessió del Consell de Comú del 23 
d’abril, un punt de l’ordre del dia serà l’aprovació de l’aportació que faran els 
Comuns al Govern per col·laborar a pal·liar aquesta situació de crisi mundial. El 
Govern d’Andorra va demanar als Comuns de retornar-li una part de les 
transferències. Demà a la tarda, hi ha convocada una nova Reunió de Cònsols 
per abordar aquesta demanda. En la darrera reunió, que va tenir lloc fa 3 o 4 
dies, van sorgir algunes divergències, però espera que tots entrin en raó i 
col·laborin, dins de les seves possibilitats. Vist que ja en van parlar en Junta de 
Govern, la proposta del Comú d’Andorra la Vella que farà la cònsol major és 
que es mantingui un equilibri entre les parts. El Comú d'Andorra la Vella, com 
és normal, pagarà una quantitat més gran que la resta de Comuns, sense que 
això hagi de significar un import desorbitat o desequilibrat respecte a la resta de 
Comuns. En la darrera reunió de la Junta de Govern, la cònsol major va parlar 
que l’aportació es concretes sobre els 2 milions d’euros i es mantindrà sobre 
aquesta xifra, tenint en compte que, en principi, tots els Consols hi estaven 
d’acord. Ben aviat, informarà als Consellers de Comú de la resolució final 
d’aquesta proposta. La cònsol major ja ha tractat aquest assumpte amb alguns 
cònsols de la resta de Comuns. El Comú d’Encamp es troba en aquesta línia i 
ja disposa d’1,5 milions aproximadament per poder aportar. És la part 
proporcional a la quantia que hi vol destinar el Comú d’Andorra la Vella 
aproximadament. El Comú de Canillo està estudiant l’aportació d’1 milió 
d’euros, cosa que també és proporcional a l’aportació d’Andorra la Vella. Ja no 
es tracta únicament de transferències rebudes del Govern, sinó que representa 
la part proporcional a nivell de riquesa o d’ingressos. La resta de Comuns 
encara no s’han pronunciat. Demà tindrà més informació i la farà arribar als 
Consellers de Comú perquè l’analitzin de cara a la seva aprovació pel Consell 
de Comú del 23 d’abril.  
 
 
8. Proposta de sol·licituds de Comerç i de Propieta t 
 
Finalment, la cònsol major proposa d’aprovar les sol·licituds següents, que 
s’adjunten a aquesta acta: 

- Sol·licituds de 7 altes, 7 baixes i 6 modificacions de comerç. 
- Sol·licituds de 7 altes de propietat. 

 
Totes compten amb l’informe tècnic favorable emès des del departament. 
 
 
I, no havent-hi cap intervenció sol·licitada per part dels membres de la Junta de 
Govern, queda aprovada per assentiment, la proposta presentada. 
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9. Torn obert de paraula 
 
La cònsol major cedeix ara la paraula als membres de la Junta de Govern 
perquè exposin els seus comentaris, preguntes o dubtes. Per aquest motiu, 
cedeix la paraula al Sr. Miquel Canturri. 
 
El Sr. Miquel Canturri recorda que el Jambo Street Music és un esdeveniment 
que organitza el Comú d’Andorra la Vella amb la col·laboració d’Andorra 
Turisme i una empresa privada que, en aquest cas, és una indústria cervesera. 
Informa que aquesta setmana ha rebut una trucada d’Andorra Turisme 
sol·licitant el posicionament del Comú sobre l’eventual realització d’aquest 
esdeveniment. Andorra Turisme reconeix que el Jambo Street Music és un 
reclam turístic que té programat de cada any i del qual Andorra Turisme en fa 
difusió. Andorra Turisme entén que s’ajorni aquest esdeveniment, però proposa 
al Comú d’Andorra la Vella de valorar la possibilitat de posposar-lo fins al mes 
de setembre, en lloc d’anul·lar-lo. Andorra Turisme proposaria que les noves 
dates fossin al voltant de l’11 de setembre, quan a Catalunya hi ha un pot festiu 
de 3 dies. Andorra Turisme confirma que hi posaria més diners perquè 
l’organització busqui alguna figura artística de més renom que les habituals per 
fer més gran l’atractiu turístic d’aquest acte. Afirma que no és un gran expert en 
música, però informa sobre la filosofia del Jambo Street Music. Habitualment, 
l’organització dona preferència als grups de música del país perquè puguin fer 
el seu espectacle una vegada a l'any en diferents indrets del Centre Històric 
d’Andorra la Vella. Això justament anirà molt bé perquè no se sap encara com 
anirà tot el tema de les grans aglomeracions de persones per a aquest estiu. El 
Jambo Street Music té distribuïts diversos escenaris en diferents indrets de la 
parròquia. L’altre condicionant de l’organització és que sempre proposa grups 
de música alternatius. Enguany, havien d’actuar dos grups musicals provinents 
dels Estats Units d’Amèrica que el Sr. Miquel Canturri desconeix. La proposta 
d’Andorra Turisme és de buscar algun artista més mediàtic per poder dur a 
terme el Jambo Street Music, durant el cap de setmana de l’11 de setembre. El 
Sr. Miquel Canturri no va donar cap resposta immediata perquè el Comú 
d’Andorra la Vella hi destina 50.000€ anyals i cal que estudiï la possibilitat de 
realitzar aquesta edició del Jambo Street Music. 
 
La cònsol major respon que troba la proposta correcta per traslladar el festival 
al mes de setembre. Si es fa, i si la situació sanitària permet que vinguin 
turistes. Aquest festival ha de ser atractiu per a ells. La ministra de Cultura i 
Esports la va informar del procediment que enguany utilitzarà el Govern en 
aquests actes. El ministeri de Turisme i Andorra Turisme s’ocuparan de la 
difusió dels actes i el ministeri de Cultura es dedicarà a potenciar els grups 
musicals del país perquè puguin efectuar actuacions pel país, durant aquest 
estiu mentre no es podrà obrir tota l’activitat normalment. La cònsol major troba 
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correcta aquesta distribució de tasques, sempre que les circumstàncies ho 
permetin. A continuació cedeix la paraula al Sr. Gerard Estrella. 
 
El Sr. Gerard Estrella manifesta que a totes les parts els interessa que el 
turisme torni a venir a Andorra. Però això dependrà del que passarà als països 
veïns i a Andorra finalment. Ara que s'està plantejant la reobertura de l’activitat, 
amb proteccions de mascaretes i distàncies de seguretat, caldrà estudiar 
quines activitats es podran dur a terme. Cal tenir present que si arriba turisme 
de fora del país, cal estudiar molt bé com es desplaçaran i com consumiran a 
Andorra. Caldrà valorar quina serà la màxima concentració de persones. El Sr. 
Gerard Estrella també va parlar amb la ministra de Turisme sobre aquest punt i 
el Sr. Gerard Estrella proposa que es faci arribar aquesta informació a tothom a 
nivell nacional perquè és un esforç que haurà de fer tot el país. Andorra 
necessita el comerç per reactivar el turisme. Els ciutadans d’Andorra podran 
consumir aquí, gràcies a que se’ls mantindran els salaris. Però és 
imprescindible que vinguin turistes. Andorra ha de fer una campanya 
informativa molt forta perquè els turistes que vinguin a visitar-la siguin 
coneixedors de les mesures de protecció i d’aïllament que es trobaran. Les 
persones estan amb la moral baixa i, si Andorra no garanteix al 100% les 
mesures necessàries, no vindran a visitar el país. A Espanya hi ha moltes 
empreses que es troben en situacions límit. I quan aquestes persones puguin 
sortir al carrer, encara no se sap si disposaran de diners per fer turisme o no. 
L'arrencada serà molt a gradual i lenta durant tot aquest 2020. Andorra s’ha de 
preparar per passar un any molt tranquil i estalviar els diners per estar 
preparada per al 2021. Ara mateix, tot això és una incògnita. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Meritxell Pujol. 
 
La Sra. Meritxell Pujol recorda que fa 15 dies que la Junta de Govern va 
acordar anul·lar la celebració del Jambo Street Music. Demana saber si l’Àrea 
de Promoció Turística del Comú ja ha parlat amb l’empresa per suspendre les 
contractacions. 
 
La cònsol major respon que efectivament el Comú ha comunicat l’anul·lació 
d’aquest esdeveniment a l’empresa adjudicatària perquè el Jambo Street 
Music, en el concepte amb què es desenvolupava cal anul·lar-lo. Haurà de ser 
una edició del Jambo Street Music amb un altre concepte, amb un altre tipus de 
grups musicals. Ha de ser un esdeveniment pensat més per als turistes de fora 
que no per al turisme nacional. El Comú ha obrat correctament perquè si 
l’empresa havia agafat algun compromís amb algun grup musical alternatiu, 
com havia de ser inicialment, ja el pogués anul·lar perquè ara això no toca, si 
es vol organitzar un Jambo Street Music per al mes de setembre. El Comú va 
enviar la notificació a l’empresa la setmana passada. Si finalment el Comú 
decideix d’organitzar aquesta nova versió del Jambo Street Music al setembre, 
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haurà de tractar de nou l’assumpte amb l’empresa. Seguidament, cedeix la 
paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana saber si el Comú haurà d’afrontar cap 
penalització per la rescissió del contracte de l’organització del Jambo Street 
Music amb l’empresa adjudicatària. Després, recorda que el concepte 
d’aquesta esdeveniment és que grups del país realitzin concerts bàsicament 
per al públic andorrà, en espais petits del Centre Històric d’Andorra la Vella. Per 
tant, si es busca un concert d’un artista de renom, això no lliga amb el concepte 
del Jambo Street Music. L’any passat el cartell de concerts ja incloïa algun grup 
musical de fora del país. Però si enguany, el Comú busca un cap de cartell de 
renom, això farà diluir la resta de grups musicals que puguin participar del 
festival. Proposa que es formuli un altre format per acollir el concert d’aquesta 
estrella.  
 
La cònsol major respon que està d’acord amb l’aportació del Sr. Sergi 
González. Es pot programar una sèrie de concerts per als ciutadans d’Andorra i 
preveure un o dos concerts durant el mateix cap de setmana. És una proposta 
similar a la tractada la setmana passada en Junta de Govern relativa al cicle de 
concerts Ritmes. El Comú vol mantenir la celebració del cicle Ritmes i també 
pot estudiar la possibilitat d’organitzar-ne un altre durant els caps de setmana. 
El cicle Ritmes es pot mantenir els dijous d’estiu per als ciutadans del país. I en 
paral·lel, es pot organitzar dos concerts en dissabte cada mes per atraure 
turistes. Això es podria vendre en un paquet turístic amb una nit d’hotel. Però 
per decidir tot això encara falta temps. Fins al mes de maig no es podran 
prendre aquests tipus de decisions. Però es mostra d'acord en què es poden 
organitzar les dues coses. Es pot programar un festival amb concepte Jambo 
Street Music, més local, alhora dos o tres concerts en caps de setmana per 
atraure turistes. A continuació, cedeix la paraula al Sr. Miquel Canturri. 
 
El Sr. Miquel Canturri informa que, darrera del Jambo Street Music, hi ha molts 
grups musicals que actuen aquells dos dies. Aquests grups ja tenen planificat el 
seu calendari d’actuacions a Andorra i tenen previst que el seu públic els vingui 
a veure. El Comú no els pot anul·lar totes les actuacions. Però si es vol 
organitzar un festival pel cap de setmana de l’11 de setembre, cal organitzar un 
concert que tingui una mica més de ganxo. No voldria deixar de banda el 
Jambo Street Music amb la seva essència. Proposa de realitzar un concert el 
mateix dissabte a la nit, com va passar l’any passat amb el grup Juan Perro. 
Caldria doncs buscar algun artista una mica més gran perquè els turistes de 
Catalunya puguin sentir-se atrets per aquest concert. 
 
La cònsol major creu que cal buscar aquests equilibris. Cal seguir-hi treballant. 
Seguidament, cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
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El Sr. Sergi González manifesta que tots els empresaris han de tenir una 
previsió o un estudi sobre la seva situació econòmica. En la darrera reunió de 
la Junta de Govern, ja ho va demanar i segur que els membres de la majoria 
comunal ja hi estan treballant. És molt important que el Comú conegui el seu 
estat financer i la previsió de despeses i d'ingressos per a la resta d’any. Vol 
lligar aquesta proposta amb el tema relatiu a les transferències del Govern. En 
la reunió de la Junta de Govern de la setmana passada, la cònsol major va 
informar que el Govern havia demanat un ajut d’uns 10 milions d’euros als 7 
Comuns. Els membres de la minoria comunal van demanar a què es destinaran 
els diners d’aquesta aportació que realitzaran els diferents Comuns. Cal que el 
Comú d’Andorra la Vella conegui a què es destinarà l’import de l’aportació que 
farà arribar al Govern. Però demana si el Comú pot destinar aquests diners a 
aquest interès nacional o si caldria destinar-los primer a altres necessitats de la 
parròquia, com pot ser la reactivació del propi comerç de la parròquia o per 
ajudar els ciutadans a nivell social. El Comú ha de fer aquesta valoració. Segur 
que els membres de la majoria comunal estan fent aquesta valoració, però 
insisteix que cal fer aquests estudis dels ingressos i les despeses. Cal valorar 
situacions pessimistes i positives per tenir dades i després, segons el resultat 
d’aquestes dades, el Comú podrà decidir l’import de l’aportació que vol fer al 
Govern d’Andorra. És important que el Comú faci primer una primera reflexió 
sobre els ciutadans de la seva parròquia i les seves necessitats i, 
posteriorment, obrir-se a col·laborar amb la resta del país. Els membres de la 
minoria demanen de poder obtenir aquestes dades. Quan en disposin ja es 
mostraran a favor o de la proposta d’aportació que realitzi la majoria del Comú 
al Govern. Demanen saber quina és la situació econòmica actual del Comú 
d’Andorra la Vella i quines situacions es pot trobar d’ara en endavant. I l’altra 
cosa molt important a saber és on es destinaran aquests diners de l’aportació 
que farà el Comú al Govern. 
 
La cònsol major respon que tots els Comuns tenen interès a saber a què es 
destinaran aquests diners i ho han demanat al Govern. Aquests diners es 
destinaran a pagar la part empresarial de les cotitzacions de la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social (CASS) que assumeix el Govern. Es tracta d’un 
import d’entre 10 i 12 milions d'euros. I això afecta a empreses de tot el país. 
Però Andorra la Vella també és la parròquia que té més empreses radicades a 
la seva jurisdicció. Per tant, és lògic que el Comú d’Andorra la Vella hi aporti 
més que la resta de parròquies. Bàsicament, aquests diners es destinaran a 
aquesta partida. Vista la Llei que està preparant el Govern relativa als 
Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), també aquests diners 
es podran destinar a sufragar les despeses que haurà d’assumir el Govern per 
a les empreses que demanin els ERTO. Les aportacions dels Comuns aniran 
destinades a aquests dos conceptes. La cònsol major es titlla a si mateixa de 
molt parroquialista i afirma que sempre obrarà en favor d’Andorra la Vella. 
Però, en aquests moments, cal tenir aquesta visió de país i de comunitat. Ara 
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cal col·laborar entre tots. Això no treu que segurament el Comú haurà d’adoptar 
mesures per afavorir la reactivació econòmica d’Andorra la Vella. El Comú ja 
està treballant en els càlculs que menciona el Sr. Sergi González per conèixer 
fins on es podrà anar. Per ara, el Comú disposa d’unes xifres  grosso modo, 
però no disposarà de dades més definitives fins a mitjans del mes de maig. La 
cònsol major informa que aquestes xifres s’estan calculant des de la vessant 
més pessimista perquè la majoria comunal sempre ha redactat els seus 
pressupostos anyals de la mateixa manera, amb molta prudència. I, en els 
darrers anys, s’han executat tots els pressupostos realitzats amb un superàvit. I 
ara la cònsol major està valorant una modificació del pressupost preveient el 
pitjor escenari possible perquè, si després la situació va una mica millor, tot 
això que el Comú tindrà de més. La cònsol major vol ser molt estricta a l’hora 
de realitzar aquesta previsió de modificació del pressupost que s’està duent a 
terme. Informa que, en uns 10 dies, la majoria ja podrà disposar d’una primera 
proposta. Sempre ha estat molt prudent i, si després resulta que un propietari 
vol construir aquell edifici com ho tenia previst aquests diners entraran a les 
arques del Comú sense comptar-hi. La cònsol major vol fer els càlculs de la 
manera més pessimista preveient, amb els ingressos segurs que ja han entrat i 
amb les despeses que ha d’efectuar de forma segura, quines inversions podrà 
efectuar enguany. El Comú això ho ha de tenir claríssim i després saber què 
pot aportar al Govern per ajudar en aquesta crisi i què podrà destinar el Comú 
a promocionar la parròquia, cosa que és fonamental. La cònsol major es mostra 
d’acord amb part de les manifestacions del Sr. Sergi González però, per altra 
banda, cal tenir en compte la necessitat que el país ha d’avançar de forma 
conjunta perquè Andorra la Vella no pot anar sola pel seu costat. Cal anar tots 
junts. Si el país es reactiva, Andorra la Vella en sortirà beneficiada perquè és 
una de les parròquies on radiquen més empreses, més comerços i més hotels. 
Hem de fer un exercici important de contenció, però sense renunciar a realitzar 
inversions necessàries, que caldrà valorar i estudiar detalladament, perquè els 
turistes continuïn trobant Andorra la Vella com a una destinació atractiva. I per 
això, cal que el teixit comercial i empresarial  funcioni. La cònsol major 
comunica al Sr. Sergi González que, a mesura que la majoria vagi disposant 
d’informació sobre el pressupost, li farà arribar. Reitera que serà molt estricta a 
nivell de la modificació pressupostària que proposarà perquè ara cal que el 
Comú sigui molt realista. Hem de fer la modificació del pressupost es calcularà 
molt a la baixa i així li va comunicar la cònsol major a l’Interventor comunal que 
només tindrà en compte els ingressos efectuats fins a dia d’avui. En breu, 
caldrà tancar els comptes del primer trimestre d'enguany i això també donarà 
una visió d’en quina situació es troba el Comú. Els mesos de gener i febrer van 
ser molt bons. El Comú ha obtingut uns ingressos bons a nivell d'aparcaments i 
en concepte de l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials (ITP). Però, a 
partir d’ara, la situació canviarà moltíssim. Per sort, totes les facturacions del 
Comú estan generades a excepció de l’impost sobre la radicació del comerç 
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que habitualment es factura durant el mes d'octubre. Seguidament, cedeix la 
paraula al Sr. Miquel Canturri. 
 
El Sr. Miquel Canturri manifesta que ara és el moment en què tothom ha de ser 
solidari. És important que es deixi de banda el parroquialisme i que tot Andorra 
vagi a la una, tots junts. Les mesures que s’estan prenent són molt importants. 
Com a membre independent de la majoria comunal, dona suport totalment a les 
mesures que està prenent el Govern d’Andorra. Són unes mesures valentes, 
que ajudaran l'economia del país i que ajudaran als empresaris. És molt 
important que els Comuns donin suport i siguin solidaris amb el Govern. Si una 
part dels pressupostos comunals han d'anar destinades per ajudar a que totes 
aquestes mesures del Govern es puguin aplicar, és important per al país.  
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i conseller 
delegat de Serveis Públics i de Finances. 
 
El Sr. David Astrié manifesta que Andorra es troba en un context de crisi i 
macroeconòmic. No és el moment de pensar en local. En el cas d’Andorra, ara 
mateix, pensar en local és un error perquè el teixit empresarial no entén de 
límits territorials. Andorra es troba en un context on l’activitat comercial està 
molt lligada amb el territori. Això significa que un negoci que està establert a 
Andorra la Vella té proveïdors que poden estar a Encamp o a Sant Julià de 
Lòria. Reprenent les paraules del Sr. Miquel Canturri, demana que es pensi en 
clau de país. Independentment del territori on es trobi, tothom ha de tenir un 
mínim bri d’esperança per veure quina és la seva forma de sortir d’aquest túnel 
on es troba ara mateix. Més enllà de saber on es destinaran els diners, cal fer 
un exercici de solidaritat. En una segona fase, indubtablement, el Comú haurà 
de pensar com pot ajudar al teixit empresarial de la parròquia. Però sempre en 
una segona fase perquè, d’una banda, es troben les activitats comercials però 
també hi ha el poder adquisitiu de les famílies. Per molt que s’ajudin als 
negocis, si les dues coses no van unides, i si els compradors potencials que 
podrien sustentar un funcionament de les activitats comercials no disposen de 
poder adquisitiu, la situació no millorarà. És important posar una cosa darrere 
de l'altra. La primera cosa que cal fer és posar diners a disposició del Govern 
que és qui sap on cal destinar-los en base amb les mesures que està prenent. 
Ara, això és el més important. Després, en clau més parroquial, el Comú ja 
podrà fer coses. Per exemple, el Comú disposa d’1,5 milions d’euros que ha 
pogut estalviar de la reconstrucció del Centre Esportiu dels Serradells. Aquests 
diners es podran destinar a altres projectes a la parròquia, fruit de les bones 
gestions que s'han fet durant els darrers anys. És important no oblidar que, 
d’una banda, hi ha l’activitat comercial i, de l’altra, hi ha el poder adquisitiu. Una 
cosa engega l’altra i cal que tot això funcioni de forma coordinada. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
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El Sr. Sergi González manifesta que, en cap cas, els membres del grup 
Socialdemòcrata + Independents no volen deixar de ser solidaris. La seva visió 
no és de parroquialisme. Simplement, volen saber a què es destinaran aquests 
diners. Avui, la cònsol major n’ha informat. Doncs serviran per sufragar les 
despeses per pagar les cotitzacions de la CASS. Aquesta és la primera 
informació que reben al respecte. Es mostra d’acord amb l’exposició del Sr. 
David Astrié. Cal entendre que cal seguir unes etapes i unes prioritats. Cal 
començar a construir la casa des dels fonaments perquè estigui totalment 
refermada. D’una part, hi ha l’activitat comercial, de l’altra el poder adquisitiu i 
encara hi ha una tercera part que és la societat. Són 3 parts que cal que 
estiguin equilibrades. Els membres de la minoria comunal estan a favor de 
realitzar l’aportació al Govern, però demanen de saber primer en quina situació 
es troba el Comú d’Andorra la Vella. La cònsol major ja ha informat que està 
realitzant previsions molt pessimistes per situar-se en la pitjor situació. Es tracta 
d’informació que estan treballant els membres de la majoria i els de la minoria 
no en tenen informació. Per això, fan preguntes sobre assumptes que els 
membres de la majoria comunal segurament ja han pensat i hi estan treballant. 
No dubten d'això però, en no disposar d’aquesta informació, els membres de la 
minoria comunal ho han d’anar demanant. En cap cas, pensen en clau de 
parròquia, sinó que només demanen de poder disposar d’aquesta informació.  
 
La cònsol major sol·licita a la Sra. Meritxell Pujol, com a representant del partit 
Socialdemocràcia i Progrés d’Andorra (SDP) a la majoria comunal, que vulgui 
informar del seu posicionament sobre la proposta d’aportació del Comú 
d’Andorra la Vella al Govern d’Andorra a causa de la crisi sanitària provocada 
pel COVID-19, de cara a la propera Junta de Govern. 
 
 
10. Informació relativa a la celebració de les reun ions de la Junta de 
Govern  
 
Tenint en compte la normalitat que el Comú d’Andorra la Vella vol tornar a 
aplicar, la cònsol major proposa que les reunions de la Junta de Govern tornin 
a la seva composició habitual a partir de la setmana vinent. Proposarà de 
mantenir algunes reunions ampliades als membres de la minoria comunal com 
s’han fet en aquestes darreres setmanes. A partir de la setmana vinent, la 
Junta de Govern tornarà a estar composada pels membres que la formaven a 
començament de mandat. S’entén que el Govern ja va prendre les mesures a 
nivell d’alarma i d'emergència. Ja no es creu adient mantenir una Junta de 
Govern concreta i específica per aquest assumpte a Andorra la Vella. Agraeix 
l’esforç i la posició dels membres de la minoria comunal que han entrat a 
formar part d’aquesta Junta de Govern. Andorra la Vella ha estat un exemple 
en aquest sentit. Ha estat l’única parròquia que ho ha fet. Han estat capaços 
d'estar tots junts i hi continuaran estan, encara que la Junta de Govern torni a 
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funcionar amb la seva normalitat a partir de la setmana vinent. Però, això no 
treu que es mantindran reunions de la Junta de Govern ampliada i potser 
tindran lloc cada setmana. La voluntat de la cònsol major és que la Junta de 
Govern habitual es reuneixi els dimecres a les 8.30 hores del matí. En acabar, 
cap a les 12.30 hores del migdia, es durà a terme la reunió de la Junta de 
Govern ampliada perquè hi puguin assistir els membres de la minoria comunal 
per tal d'informar-los dels assumptes que siguin d'interès general. Aquestes 
reunions podrien durar fins a una hora i mitja i es podrien celebrar, com a 
mínim, durant el mes d’abril. Aquesta és la proposta de la cònsol major. Tot 
seguit, cedeix la paraula a la Sra. Meritxell Pujol. 
 
La Sra. Meritxell Pujol informa que, durant aquesta darrera setmana, l’Àrea de 
Social ha creat els perfils d’Infància i de Gent Gran a les xarxes socials. Pel que 
fa al perfil d’Infància, les monitores de les escoles bressol que estan a casa han 
realitzat vídeos explicant contes, cantant o fent manualitats i els van penjant a 
les xarxes socials. Pel que fa al perfil de Gent Gran, informa que va començar 
ahir i s’hi pengen pel moment les activitats físiques que realitza la monitora del 
Departament d’Esports. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El  Sr. Sergi González recorda que els membres de la minoria comunal han 
estat al costat de la majoria comunal des del passat 13 de març quan se’ls va 
proposar de participar de la Junta de Govern ampliada. És en aquests 
moments quan hi han de participar tots els membres de la Corporació. Durant 
aquest mes, els membres de la minoria comunal hi han estat presents i hi han  
participat. Estan aquí per Andorra la Vella i s’ha realitzat un bon treball. Vol 
deixar la porta oberta a més oportunitats de col·laboració per compartir aquesta 
informació pel bé de la parròquia. És important que sigui així. Un altre 
assumpte són les Comissions. Informa que el Comú d’Encamp ha estat 
mantenint les reunions de les Comissions durant aquestes darreres setmanes. 
 
La cònsol major respon que cal començar a reunir les Comissions, amb 
aquesta tornada a la normalitat caldria tornar a crear un calendari de 
Comissions. És cert que les darreres setmanes han quedat suspeses. Un cop 
es reincorporin els treballadors als seus llocs de treball, a partir del dia 20 
d’abril, cal començar a tornar a convocar les reunions de les Comissions. Tot 
seguit, cedeix novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
Per finalitzar, el Sr. Sergi González fa arribar una document de l’empresa 
Deloitte a la resta de membres de la Junta de Govern ampliada sobre la 
temporització de la recuperació després d’aquesta crisi sanitària a Espanya, 
cosa que ha mencionat anteriorment el Sr. Gerard Estrella. En aquest 
document, es pot apreciar que la previsió per al retorn a l’activitat per part dels 
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bars, restaurants i hotels és que comencin a obrir de cara al mes de juny o 
juliol, a Espanya. Quan insisteix en saber dels fons de què disposa el Comú, és 
per aquest motiu. Cal que el Comú estigui preparat pel que vindrà a partir d’ara. 
Això només és un estudi, però cal tenir en compte aquesta possibilitat. 
 
La cònsol major respon que és cert que serà molt difícil de remuntar aquesta 
situació. L’empresa que ha realitzat aquest estudi no és molt pessimista. La 
cònsol major mostra reserves al respecte. 
 
Per finalitzar, la cònsol major agraeix novament la col·laboració dels membres 
de la minoria comunal en les reunions d’aquesta Junta de Govern ampliada. 
Continuaran col·laborant durant aquest mes d'abril, mentre es mantinguin les 
reunions d’aquesta Junta ampliada cada dimecres, en acabar la reunió de la 
Junta de Govern que serà presencial per al 50% dels seus membres. Una 
setmana vindran 4 membres de la Junta i la resta la seguiran telemàticament. 
La setmana següent, s’intercanviaran els papers. Això serà durant el mes 
d’abril. De cara al mes de maig, la Junta de Govern ja serà totalment presencial 
per començar a trobar la normalitat, evidentment amb totes les mesures de 
seguretat necessàries. 
 
 
No havent-hi cap més intervenció sol·licitada i tenor de l’anterior exposat, 
s’acorda, per assentiment, publicar al BOPA el Decret que deroga la 
composició de la Junta de Govern temporal, que ha estat en vigor des del dia 
17 de març del corrent.  
 
 
 
I, esgotat l’ordre del dia, la cònsol major aixeca la sessió. Són les 11.20 h. 
 


