ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 29 DE JULIOL DE 2014
Avui 29 de juliol de 2014, a les 11:00 te lloc a Casa Comuna de la Massana una reunió
de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
1
Cònsol Major
2
Cònsol Menor
4
Conseller Menor
5
Capitana
6
Conseller
7
Consellera
8
Consellera
9
Consellera
91
Conseller
92
Conseller

David Baró Riba
Raül Ferré Bonet
Miquel Llongueras Lluelles
Sandra Bonet Sovilla
Sergi Balielles Sagarra
Jael Pozo Lozano
Maria Pilar Gabriel Bernad
Natàlia Fanny Cusnir Capoccia
Jordi Serra Malleu
Robert Call Masia

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
3
Consellera Major
90
Conseller

Olga Molné Soldevila
Robert Albós Saboya

El cònsol major dóna la benvinguda a tots i continua dient que aquesta Sessió de
Consell que s’ha convocat d’acord amb el que disposen els articles 19.b i 21 de
l’Ordinació d’Organització i Funcionament dels Comuns.
D’acord amb el que disposen els Articles 23.2 i 23.3. d’aquesta Ordinació no hi ha
hagut cap pregunta proposada ni s’ha presentat cap assumpte a incloure a l’ordre del dia
per part dels Consellers de Comú dins del termini establert, per tant doncs es segueix
amb l’ordre del dia establert.
Abans però, el cònsol demana de retre un humil homenatge, en nom del Comú de la
Massana i d’EMAP, a una persona que ens va deixar diumenge i que ens ha deixat un
llegat, una persona molt humana i social, el Joan CARCHAT, que ha fet que a la
parròquia de la Massana es visquin ara uns dies força tristos. Continua dient que va
dedicar la seva vida a l’ensenyament de l’esquí aportant els seus coneixements, però
també treballant sempre amb el cor i amb un gran somriure. Ha estat 22 anys com a
director tècnic i també com a entrenador de l’esquí club Arinsal/Pal, durant molts anys
entrenador i també monitor. Manifesta també que aquests dies els nens, els joves i
també els que ja son més grans i que l’han pogut conèixer, estan tots molt tristos perquè
tothom se l’estimava. Tothom el recorda i el recordarà sempre amb una rialla a la boca.
Convida a tots els assistents a posar-se drets i a fer un minut de silenci en honor a una
de les persones que ha fet l’ensenyament de l’esquí al nostre país.
Tot seguit es passa a l’ordre del dia que és el següent:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació provisional, si escau, del 12è ajustament del Pla d'Ordenació
i Urbanisme de la Parròquia de la Massana consistent en l'ajustament
dels límits de la unitat d'actuació E-053 de sòl urbanitzable.

3. Adjudicació, si escau, de les obres de construcció de l’edifici dels Arcs:
COBERTA, TANCAMENTS I ESPAIS COMUNS.
4. Adjudicació, si escau, de les obres de millora i renovació del col·lector
secundari d’aigües residuals del riu dels cortals d’Anyós.
5. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 18 i 25
de juny de 2014.
6. Nomenament i presa de jurament o promesa de la secretària general.

RELACIÓ D’ACORDS
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
El cònsol pren la paraula informant que l’Acta de la sessió del dia 10 de juliol ha estat
tramesa a tots els consellers de Comú amb la deguda antelació.
No havent-hi cap modificació ni demanda d’aclariment, es procedeix a la seva votació i
s’aprova per unanimitat.
2. Aprovació provisional, si escau, del 12è ajustament del Pla d'Ordenació i
Urbanisme de la Parròquia de la Massana consistent en l'ajustament dels límits
de la unitat d'actuació E-053 de sòl urbanitzable.
Serveis Públics
000076/2014-PROPDEP
Serveis Públics
URBANISME
Vista la delimitació amb terreny comunal que es va efectuar pel Comú,
Es proposa aprovar provisionalment, el 12è ajustament del Pla d'Ordenació i Urbanisme
de la Parròquia de la Massana, consistent en l’ajustament dels límits de la unitat
d’actuació E-053 de sòl urbanitzable.
El cònsol major informa al Ple sobre la proposta presentada:
Es un tema tractat en Comissió de serveis públics i urbanisme, s’ha fet la delimitació i
per tant s’ha de fer l’ajustament.
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la proposta que
s’aprova per unanimitat dels assistents.
3. Adjudicació, si escau, de les obres de construcció de l’edifici dels Arcs:
COBERTA, TANCAMENTS I ESPAIS COMUNS.
Serveis Públics
000273/2014-CONTRACTACÓ
Es proposa adjudicar les obres de construcció de l’edifici dels Arcs, situat a l’avinguda
Sant Antoni de la Massana: COBERTA, TANCAMENTS I ESPAIS COMUNS, a
l’empresa PIDASA SERVEIS, per un import de 318.229,90 €.

El cònsol major informa:
També es un punt que s’ha tractat amb serveis públics, sabeu que ara s’està fent la
estructura i ara es tracta de fer els tancaments, la coberta i espais públics i poder
començar amb els nous serveis a partir del mes de març de l’any vinent.
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la proposta que
s’aprova per unanimitat.
4. Adjudicació, si escau, de les obres de millora i renovació del col·lector
secundari d’aigües residuals del riu dels cortals d’Anyós.
Serveis Públics
000274/2014-CONTRACTACIÓ
Serveis Públics
Es proposa adjudicar les obres de millora i renovació del col·lector secundari d’aigües
residuals del riu dels cortals d’Anyós a la UTE PROMOCIONS I OBRES GEC, S.A. –
GOJIM S.L.U., per un import de 103.314,66 €.
El cònsol major informa al Ple:
Continuant amb aquesta renovació de col·lectors secundaris, aquesta qüestió també s’ha
tractat en la Comissió de Serveis Públics. Amb aquesta adjudicació passem ja a
adjudicar el 96 % del pressupost d’inversió per aquest any 2014.
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la proposta que
s’aprova per unanimitat dels assistents.
5. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 18 i 25 de juny
de 2014.
El cònsol major informa que aquestes Actes també han estat trameses a tots els
consellers de Comú amb la deguda antelació i demana si hi ha alguna qüestió sobre
alguna d’aquestes Actes de Junta de Govern.
No havent-hi cap demanda d’aclariment s’entén que la corporació es dóna per
informada i es passa al punt següent.
6. Nomenament i presa de jurament o promesa de la secretària general.
Administració general
000328/2014-CONTRACTACIÓ
Recursos Humans
El cònsol major, en base al que estipula l’article 15 de l’Ordinació d’organització i
funcionament dels comuns del 17 de novembre del 2011, proposa nomenar secretària
general del Comú de la Massana a la Sra. Mònica ROGÉ PUJAL, a partir del dia 1
d’agost del 2014.
El cònsol major pren la paraula:
Abans de la presa de jurament a la nova secretària general, vull dedicar unes paraules a
la que fins ara ha ocupat aquest càrrec, la Rosa Ribera Ambatlle, i que es jubila a finals
de mes.
Aquesta sessió de Consell de Comú simbolitza el final de la seva trajectòria al Comú de
la Massana, una trajectòria de 34 anys de durada, durant la qual has treballat per catorze

cònsols majors i menors.
La Rosa va ser contractada per l’equip de comú l’any 1980 encapçalat pel Sr. Modest
Baró com a cònsol major i Joan Albós com a cònsol menor. Com bé sabeu el meu pare i
el pare del conseller de comú que avui no ha pogut estar amb nosaltres. Ells li van donar
la benvinguda a casa comuna, a l’antiga Casa Comuna i ara a nosaltres ens toca fer
aquest comiat per jubilació, tan emotiu per tot el que significa.
La Rosa podríem dir que ha estat possiblement una de les persones de tot el país,
juntament amb la Marina Besolí també aquí present, i també l’Angel Grau, que ha
viscut més de prop tota una sèrie de canvis importants que els Comuns han anat
experimentant en aquestes darreres tres dècades.
Primer, a nivell tecnològic: la Rosa, les secretàries del Comú picaven les Actes amb la
màquina d’escriure i el paper carbó, encara ho coneixíem de l’escola nosaltres, el Raül
segur que més que jo!
Després va arribar Internet i molts programes informàtics, alguns dels quals s’estan
posant al dia entre tots els Comuns i el Govern, conjuntament.
Després també, molt important, la història del nostre país també ha tingut molts canvis
importants a nivell legislatiu, hi ha hagut la Constitució, els plans d’urbanisme amb els
seus desplegaments, les seves diferents ordinacions, grans canvis també, com el
matrimoni civil. De fet la Rosa va ser la secretària que va plasmar el primer matrimoni
civil en una Acta, es va fer a la parròquia de la Massana amb el Josep Montané i el Joan
Gabriel com a cònsols, en el seu consolat.
També la Rosa ha viscut moments clau per l’evolució i el desenvolupament econòmic i
social de la parròquia, des de l’any 1980, quan la Massana comptava amb poc més de
2.000 habitants i ara ja estem als 10.000 pràcticament, 5 vegades més, és a dir que déu
n’hi do aquest canvi que la parròquia a experimentat i també el nostre país.
Recordar també moments difícils com van ser els aiguats de l’any 1982. Altres més
simpàtics com va ser l’obertura de l’estació de Pal també l’any 1982, just després dels
aiguats, quan també és van prendre decisions com comprar l’estació d’Arinsal al 92, fer
nous equipaments a la parròquia, com aquesta mateixa casa comuna, projectes com va
ser el telecabina, l’esplai, la biblioteca, places públiques i altres equipaments. Tot això
la Rosa ho ha viscut de molt, molt a prop.
En definitiva això és un testimoni excepcional que té la Rosa d’aquesta evolució i per
tant deixeu-me dir amb tota la confiança del món que la Rosa és una veritable institució.
De fet sempre així ho diu podria fer un llibre, si clar, podria fer un llibre però s’hauria
d’esperar la prescripció, no sé quants anys són legalment però podria fer un llibre de la
Rosa institució de la parròquia de la Massana.
Per a nosaltres, per sempre seràs la Rosa del Comú de la Massana. Jo encara recordo
quan era petit, que treballava a l’estiu a l’església, que et venia a buscar les claus...
Sempre serà la Rosa de la Massana.
I també penso que tots els que avui estem aquí coincidirem, i alguns que malauradament
avui no estan amb nosaltres, i altres que no han pogut venir perquè es troben fora del
país que queden ben excusats, que si la Rosa ha estat 34 anys secretària general del
Comú ha estat en primer lloc per la seva gran capacitat de treball i per la seva diligència
a la feina.

Quan ella va començar no hi havia horaris estipulats, les sessions de Comú es feien a la
nit, molt tard, la Rosa tenia una filla petita, que està aquí present, la Vanessa, i per tant
havia de combinar la seva feina, la seva tasca professional amb la de mare. I estic
convençut que mai cap cònsol, i els que estan aquí presents ho podran garantir, cap
cònsol ni ex-cònsol no li va sentir a dir ni una queixa, ni un retret per la molta feina que
se li acumulava.
La Rosa és una treballadora nata, però a més a més una de les seves característiques
principals, i amb això també tots coincidirem, és la discreció. Discreció absoluta, ni
mitja paraula de més. Ella ha viscut moments complicats, moments de tensió, decisions
difícils, algunes de les quals potser ella no compartia com es lògic i potser normal. Però
cap de nosaltres, i també em dirigeixo també mirant els ex-cònsols, no van mai sentir a
dir cap crítica ni envers els seus predecessors ni tampoc envers la resta d’equips
comunals. Sempre s’ha cenyit exclusivament a la seva tasca, donant-ho tot sense esperar
cap elogi, perquè també sabem, i és ben conegut, que es ruboritza amb els
reconeixements i més amb els públics com aquest, de fet la Rosa sempre a les Juntes de
Govern la convidem a aigua i la Rosa no pren aigua però avui n’ha begut dos vasos!
Per tant Rosa avui no et queda més remei que aguantar aquesta sessió tan emotiva
perquè tots tenim ganes de transmetre’t com has estat d’important per al Comú de la
Massana i per a tots nosaltres i per tant un fort agraïment per part de tots els que hem
estat implicats amb el Comú durant aquests 34 anys, els càrrecs polítics i també el
personal del Comú que està aquí present, ciutadans evidentment també, el Comú sempre
es fa en nom dels ciutadans i doncs desitjar-te Rosa que aquesta nova vida personal
estigui tan carregada d’èxit com també ho ha estat la teva vida professional.
Per tant demano per la Rosa un fort aplaudiment.
Bé Rosa, de records del comú de la Massana en tens molts, te n’emportes molts però
aquest és un més de físic per a què el puguis tindre a casa, amb aquest escut gravat.
La Sra. Rosa RIBERA pren la paraula dient:
Senyor cònsol li agraeixo molt sincerament tot l’efecte que m’heu expressat amb el
vostre discurs i avui sí que no em puc escapar de pronunciar quatre paraules.
Avui acaba per mi una etapa i en comença una altra.
Han estat més de 34 anys al servei del Comú de la Massana. Una tasca que he intentat
desenvolupar amb honestedat, lleialtat i discreció. He treballat sempre molt a gust i
desenvolupant la feina amb satisfacció, ha sigut una tasca molt gratificant.
Des del 1r de gener de 1980, data de la meva incorporació, als nostres dies, he viscut
tota una gran evolució a la Parròquia de la Massana. Evolució en molts àmbits,
econòmics, socials, i en el benestar de tots els ciutadans, tots hi hem contribuït.
Durant aquests anys han passat molts polítics pel Comú de la Massana, molts cònsols,
conselleres i consellers. Ha estat un plaer poder compartir amb ells i amb tots vosaltres,
tots els moments bons i a vegades una mica complicats o difícils, ocorreguts i viscuts a
la Parròquia. Moltes gràcies a tots.
I també un reconeixement per la meva família que han tingut a vegades de sacrificar-se

per mi i com no de suportar els meus horaris i tenir una mica de paciència.
Tampoc puc oblidar als meus companys que han participat amb mi donant-me suport,
col·laborant i fent un treball d’equip en tot moment. Vull manifestar aquí públicament
tot el meu agraïment.
Així mateix vull desitjar molta sort i bon coratge a la Mònica Rogé que agafarà el meu
relleu a comptar del dia 1 d’agost. Li desitjo tots els encerts del món.
Moltes gràcies per la confiança que m’heu demostrat, gràcies als ciutadans de la
Massana i a tots pel vostre suport i recolzament. Gràcies la Massana!”
El cònsol major pren la paraula informant que seguirem amb el darrer punt de l’ordre
del dia, el nomenament de la nova secretària general a partir del proper dia 1 d’agost.
Es demana la presència de la Sra. Mònica ROGÉ.
Vos Sra. Mònica ROGÉ PUJAL que heu estat nomenada pel càrrec de secretària general
del Comú de la Massana, jureu o prometeu acatar la constitució, respectar i fer respectar
les Lleis, les Ordinacions, el Reglaments, els usos i costums del Principat d’Andorra?
La Sra. Mònica ROGÉ respon:
Si, ho juro.
El cònsol major continua dient:
Si així ho feu, bona col·laboradora sereu!
Enhorabona.
Ara toca donar la benvinguda a la Mònica ROGÉ, nova secretària del Comú a partir del
dia 1 d’agost, no és una benvinguda al Comú perquè ja fa tretze anys que treballa a casa
comuna, però sí que és una benvinguda al nou càrrec, un càrrec que comporta una gran
responsabilitat.
Estem convençuts d’aquesta capacitat de la Mònica per portar a terme aquesta tasca
amb totes les garanties i amb tot l’equip del Comú de la Massana. De fet, ja ens ho ha
demostrat aquests darrers anys sobradament com a cap d’administració adjunta amb les
seves habilitats i també la seva disciplina per gestionar tots els procediments i també la
seva implicació total amb el comú de la Massana.
A més, el fet de treballar amb la Rosa ha permès fer un procés de transició aquests
darrers mesos jo diria que molt natural. Els darrers mesos ja han estat treballant
plegades perquè el canvi sigui, de fet, una continuació a una gran tasca que ens deixa la
Rosa com bé comentàvem en aquest homenatge.
Per tant Mònica, gràcies per acceptar el càrrec. T’encoratgem en nom del Consell de
Comú a desenvolupar la teva tasca seguint l’exemple de la teva predecessora, de la
Rosa, i de fet, amb tanta dedicació per la feina com has fet fins ara, moltes felicitats!.

El cònsol desitja bones vacances i informa que tot seguit es farà un brindis per la Rosa,
per la Mònica i per la complicitat dels assistents i dóna les gràcies a tothom.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11:30 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

