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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 15 d’abril del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 10.00 hores del dia 15 d’abril del 2020, es reuneix la 
Junta de Govern, sota la presidència de l’Hble. Sra. Conxita Marsol Riart, 
cònsol major. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi 
assisteixen de forma presencial, els membres següents: 
 
L’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol menor 
L’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major 
L’Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
L’Hble. Sra. Meritxell López Guitart. 
 
Assisteixen per via telemàtica els membres següents: 
 
L’Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol, conseller menor 
L’Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
L’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma. 
 
 
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 
per videoconferència són consellers del Comú d’Andorra la Vella, als quals 
coneix personalment. 
 
La cònsol major dona la benvinguda als assistents a la reunió de la Junta de 
Govern, una vegada ha quedat restablerta la seva composició inicial. Tot seguit 
fa un ampli exposat en relació amb l’evolució de les mesures que s’han anant 
adoptant en aquesta darrera setmana des del Comú i des del Govern. 
 
Valorada la situació i evolució de la pandèmia i sobretot les mesures que el 
Govern va implementant atesa la necessitat de normalitzar gradualment la 
situació econòmica i social que afecta a tot el país, la Junta de Govern adopta 
els acords següents: 
 
1. En relació amb el reforç dels serveis públics comunals: 
 

- Reforçar, a partir del dia 20 d’abril del corrent, diferents serveis en funció 
de les necessitats quedant els cònsols facultats per determinar-ho. 
 

- Establir l’horari d’obertura de les oficines comunals, de dilluns a 
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divendres, de les 8 h a les 15 h. L’horari del personal s’ha de mantenir a 
les 7.30 h diàries obligatòries. 
 

- Continuar mantenint a disposició dels treballadors el material necessari 
de protecció personal (mascaretes, guants, gels hidroalcohòlics, etc. ). A 
tal efecte, s’acorda efectuar una provisió suficient de material a través 
del Servei de Compres. 

 
 
2. En relació amb les futures sessions de la Junta de Govern 
 
Convocar per al proper dia 22 d’abril, a les 9 h del matí, la sessió de la propera 
Junta de Govern, la qual es realitzarà de forma presencial. Per tal de mantenir 
les mesures sanitàries de seguretat necessàries, es complementarà amb el 
mobiliari escaient la sala de Juntes de la quarta planta de l’edifici comunal. 
 
 
3. En relació amb les noves mesures d’emergència sanitària previstes pel 
Govern 
 

- Vist que el Govern, en base a l’evolució de la pandèmia i dins de les 
mesures de confinament, ha previst que la població pugui fer sortides a 
l’exterior dels seus domicilis per a realitzar activitats físiques de manera 
ordenada, seguint determinades normes, dates i franges d’edat, el Comú 
procedirà, a la reserva exclusiva de mobiliari urbà (bancs), destinats a 
les persones majors de 70 anys, que es preveu que podran fer sortides 
al carrer entre les 11 h i les 14 h. En aquest sentit es demanarà i es 
senyalitzarà aquest mobiliari per tal d’evitar el contacte d’altres persones 
i s’higienitzarà permanentment per preservar al màxim la salut de la gent 
gran. Es reforça els serveis necessaris per assegurar aquesta 
desinfecció. 
 

- Posar a disposició del Govern 3 plantes de l’aparcament Centre Ciutat, 
per tal que els serveis sanitaris puguin efectuar els tests epidemiològics 
sobre la població, previstos pels propers dies. 

 
 
4. En relació amb l’organització de la Fira d’Andorra la Vella 
 

- Prorrogar per un any el conveni signat el 17 de juliol del 2017 entre el 
Comú i l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA), per a la 
participació d’aquesta associació a l’organització de la Fira d’Andorra, 
subjecta a que, en el moment de l’edició d’enguany, les normes que 
imposa l’autoritat sanitària ho permetin. 
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- Prorrogar per un any el contracte establert el dia 12 de juny del 2018 
entre el Comú i la societat De Boer Estructuras España, SL, per al 
subministrament i instal·lació en règim de lloguer d’un envelat, amb el 
recobriment del sol d’implantació i estands modulars per a la Fira 
d’Andorra la Vella, sempre que, en el moment de l’edició d’enguany, les 
normes que imposa l’autoritat sanitària ho permetin. 

 
 
5. En relació amb la proposta de sol·licituds de comerç 
 
Resoldre les sol·licituds següents, que s’adjunten a aquesta acta: 

- Sol·licituds de 6 altes, 5 baixes i 1 modificació de comerç. 
 
Totes compten amb l’informe tècnic favorable emès des del departament. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeixen i s’aproven les actes de 
les sessions dels dies 2 i 8 d’abril, així com l’acta de la sessió d’avui, i s’aixeca 
la sessió a les 12.00 h. 


