
 

ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 28 DE DESEMBRE DE 2019 

 

Avui 28 de desembre de 2019, a les 11.34 té lloc a Casa Comuna de La Massana una 
reunió de Consell de Comú: 
 
ASSISTEIXEN: 

1 Cònsol Major David Baró Riba 
2 Cònsol Menor Olga Molné Soldevila 
3 Conseller Major Sergi Balielles Sagarra 
4 Consellera Menor Jael Pozo Lozano 
5 Capitana Eva Sansa Jordan 
6 Conseller Josep Maria Garrallà Subirana 
7 Consellera Natalia Fanny Cusnir Capoccia 
8 Conseller Sergi Gueimonde Bujaldon 
9 Consellera Francisca Guerrero Lopez 
10 Consellera Cristina Romero Ayuso 
11 Conseller Josep Maria Agell Abel 
90 Conseller Albert Esteve Garcia 

 
Actua com a secretària general Mònica Rogé Pujal. 
 
El cònsol dóna la benvinguda a tots i continua dient que aquesta Sessió de Consell 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, es segueix amb l’ordre del dia previst per la sessió d’avui. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 

 
2. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de la Funció Pública del Comú de La 

Massana 
 
3. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 4 i 11 de 

desembre 
 
 
RELACIÓ DE PROPOSTES 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
 



Havent pogut consultar tots els assistents l’acta de la sessió anterior i no havent cap 
qüestió a tractar al respecte, s’aprova per unanimitat. 

 
2. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de la Funció Pública del Comú de La 

Massana 
Recursos Humans 
000573/2019-CONTRACTACIÓ  
Recursos Humans 
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, títol II, capítol 
segon, article 5.1;  

Vist el contingut de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, i 
concretament, l’article 118 i la disposició addicional quarta, apartat 4t, que estableix que 
els Comuns han d’aprovar la seva normativa pròpia de funció pública i personal en el 
termini d’un any a partir de la data d’entrada en vigor de la Llei; 
 
Es proposa aprovar l’Ordinació de la Funció Pública del Comú de La Massana. 
 
El cònsol major explica que els comuns tenien un any per aprovar aquesta Llei de 
funció pública que va esser aprovada al mes de gener de l’any 2019, per tant era 
necessari fer-ho abans de finals del mes de gener de l’any 2020, però s’ha decidit 
avançar-se a fer l’aprovació d’aquesta ordinació, que com els assistents ja saben, fixa 
una sèrie de disposicions que majoritàriament segueix les directrius que estan 
establertes a la Llei però com els comuns tenen uns marges en alguns punts, s’ha pogut 
elaborar un marc normatiu amb l’objectiu d’assegurar la qualitat professional del 
funcionariat del Comú de La Massana, amb el convenciment de que els funcionaris 
treballaran encara més motivats si es senten emparats amb aquesta ordinació, i alhora, 
se’ls hi exigeix uns resultats encara majors.  
D’aquest text es pot destacar que es mantenen els triennis, ja que es podia optar per 
triennis o quinquennis i finalment s’ha decidit mantenir-los. 
També s’amplien les possibilitats de formació, és a dir, qualsevol treballador, sigui del 
departament que sigui, no pot quedar estancat sinó que s’ha d’anar formant al llarg de la 
seva carrera professional, cosa molt beneficiosa per al funcionari i pel Comú. 
Un altra aspecte important és la mobilitat, ja que al llarg de la vida professional els 
funcionaris tindran opcions de canviar de lloc de feina, ja sigui dins de la mateixa 
corporació com ja sigui canviant d’Administració, és a dir canviar amb altres comuns, 
amb Govern o qualsevol estament públic. 
Finalment, un altre aspecte important a destacar és la possibilitat de la jubilació 
anticipada, és una novetat que anteriorment no existia i es considera adient. 
 
A nivell retributiu també hi ha canvis, a banda de conservar els triennis com ja s’ha 
comentat anteriorment, s’afegeixen dos nivells més a la graella salarial, el de 
comandament, que és el nivell més alt, i el més baix, que és el nivell base. 
 
També es contemplen mesures de seguretat per treballar amb garanties i poder adaptar 
les noves lleis que s’han aprovat aquests darrers anys. 
 



Aquesta Ordinació es treballarà amb el marc pressupostari de l’any 2020 que s’aprovarà 
pel pròxim Comú en el decurs dels primers 6 mesos de l’any 2020. 
 
El cònsol vol fer un agraïment molt especial i merescut a tots els membres que han 
participat en la redacció d’aquesta Ordinació ja que hi ha hagut molta feina tècnica, en 
concret als departaments de RRHH, intervenció, secretaria general, Departament Jurídic 
i la cònsol menor que han treballat conjuntament amb ell com a Conseller 
d’Administració i Finances. 
 
Conclou que tots els canvis són a favor dels treballadors públics. 
 
No havent cap intervenció al respecte, es sotmet aquest punt a votació i s’aprova per 
unanimitat.   
 
3. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 4 i 11 de 

desembre 
Tots els assistents han pogut consultar prèviament les actes de les Juntes de Govern de 
dates 4 i 11 de desembre, i en no haver-hi cap petició d’informació al respecte, es dóna 
a tota la Corporació per degudament informada. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11.41 s’acaba la reunió. 
 
 
 
 
 
 
Vist-i-plau      P.O. del Comú 
El cònsol major,     La secretària general 
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