
 

ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 28 DE DESEMBRE DE 2019 

 

Avui 28 de desembre de 2019, a les 12.00 a Casa Comuna de La Massana es reuneix el 
Consell de Comú en la sessió tradicional dels Sants Innocents. 

 
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 

 
Així com els nous membres elegits pels càrrecs de consellers de Comú. 

Actua com a secretària general Mònica Rogé Pujal. 
 
El cònsol obra la sessió donant la benvinguda a tots a aquesta sessió de Sant Innocents, 
que tal i com marca la llei es pren jurament al nou equip de comú, pel mandat 2020-
2023.   
La sessió s’ha convocat d’acord amb el que disposa l’Ordinació d’Organització i 
Funcionament dels Comuns.  
 
Agraeix la presència de la nombrosa assistència a la sala i en particular del ministre, 
dels consellers generals de La Massana. 
 
 
Seguidament, l’Hble Sr. David Baró dona el seu últim discurs com a cònsol major de la 
parròquia de La Massana: 
 
«Tot i que avui és el dia dels Sants Innocents, garanteixo que ningú porta cap ninot 
empegat a l’esquena, tant de l’equip sortint com de l’entrant. 
Avui la campana ha semblat que sonava diferent a d’altres Consells de Comú, amb un 
so de comiat. 
Han estat 8 anys com a cònsol major de La Massana i de representant de les estacions 
de Pal-Arinsal, que ha estat un gran plaer, i fent complir sempre d’acord a les 
Ordinacions i als acords comunals.  
Podria dir que ser cònsol ha estat complir amb atribucions molt específiques, però ha 
estat molt més, de fet ha estat viure en cada moment la consciència d’estar al capdavant 



d’aquesta Corporació, d’una parròquia, d’un poble maco, que es fa gran i també d’una 
gran parròquia. 
Fins i tot, quan tens festa o un cap de setmana, penses sempre en això, amb aquesta 
dedicació que cal sempre per tirar endavant la parròquia, no només el cònsol, sinó que 
també el cònsol menor i tots els consellers de Comú i sempre estar amb aquest mode 
“on”, ja que el mode “avió” el fem servir molt poc els càrrecs electes, ja sigui al Comú 
com al Consell General o al Govern. 
Us puc assegurar que ha estat la millor experiència de la meva vida compartida amb un 
gran equip que m’han acompanyat a ple mandat. 
Diuen que les experiències són millors si són compartides, i això és 100% veritat.  
Han estat 8 anys de moltes emocions, que com ja sabeu, La Massana és la parròquia de 
les Muntanyes d’Emocions, i compartits amb polítics i amb un equip excepcional, d’un 
gran nivell excepcional i humà, amb els quals he pogut compartir un mateix i únic punt 
de vista, que és el de treballar per una millor parròquia, una parròquia amb més benestar 
i a tots vosaltres vull donar-vos les gràcies per la vostra dedicació, el vostre compromís, 
pel treball i per la vostra fidelitat. Gràcies Raul, gràcies Olga, gràcies als dos Josep 
Maria que estan aquí presents, gràcies als dos Sergi, gràcies Eva, gràcies Natàlia, Paqui, 
Cristina, Jael gràcies també Albert per què hem fet un treball conjunt amb la minoria i 
és d’agrair aquest bon tarannà que hem tingut, i també agraeixo especialment al Miquel, 
Sandra i la Mª Pilar, que també eren consellers comunals pre-mandat. 
Aquest treball en equip no hauria donat els seus fruits si no hagués sigut per la gran 
tasca realitzada pels treballadors del Comú de La Massana, ja que com bé sabeu, els 
polítics estem aquí només 4 o 8 anys,  però ells estan aquí sempre, i molt sovint de per 
vida, i això és molt important destacar-los per què nosaltres marxem i ells es queden. 
Per tant, s’ha d’agrair aquesta dedicació i aquest treball conjunt, per que un equip de 
Comú sense un equip tècnic com l’equip de l’Estació Pal-Arinsal, no es pot fer res, i 
considero molt important recordar que és un gran treball en equip que fem tots plegats, 
per tant, els vull agrair també que hagin pogut posar els seus coneixements, la seva 
professionalitat i la seva experiència per tirar endavant molts projectes per la nostra 
parròquia. Tot això s’ha pogut apreciar en moments molt complicats en que cal fer més 
amb menys, hem pogut donar sortida a molts projectes, i per aquest motiu avui vull 
encomanar a la Mònica Rogé, la nostra secretària general, que a partir de la setmana 
vinent faci extensiu aquest agraïment a tots els treballadors comunals en nom de tot el 
Consell de Comú sortint. 
També vull fer un agraïment als membres del Consell d’Administració d’EMAP, que 
com ja sabeu l’estació és 100% comunal, que també és important destacar, al seu equip 
directiu, als seus col·laboradors, per que de fet hi ha més de 600 treballadors a l’estació 
que formen part del nostre motor econòmic, de la parròquia i del país i de tot cor els hi 
vull agrair aquest gran treball que han fet per tenir aquest creixement econòmic 
sostenible i que La Massana hagi pogut continuar avançant amb molts més projectes i 
convertir-se en una parròquia reeixida. 
 
El nou equip comunal, que està aquí assegut, està format per alguns membres que són 
de continuïtat però també hi ha noves incorporacions que també deixaran fruits en 
aquesta nova incorporació i renovació del Consell de Comú. 
 



Com es pot apreciar, a La Massana tenim uns departaments que estan molt preparats, 
gent molt motivada, que és un aspecte molt important ja que és la clau de l’èxit per a 
que es puguin tirar endavant els projectes, per tant jo diria que avui La Massana està 
d’enhorabona per què tindrem un nou equip de Comú amb molt de talent, un equip jove 
i un equip preparat. 
 
També avui, senyores i senyors, és un dia històric, ja que La Massana tindrà dues dones 
Cònsols. 
Avui comença una nova etapa, la nostra s’ha acabat i desitjo molts encerts a aquest nou 
equip, que estic convençut que serà molt exitós i La Massana continuarà avançant i 
seguirà endavant. 
 
Sense més, aquest és el meu últim discurs com a Cònsol Major.  
Ha estat tot un plaer, gràcies i Bon Nadal.»  
 
 
Seguidament dona la paraula a l’Hble. Sr. Albert Esteve, qui també vol dir unes últimes 
paraules com a conseller de la minoria: 

«Us seré sincer, estic més content avui que ara fa quatre anys, quan em trobava al lloc 
dels nous consellers que avui juraran el càrrec, aleshores, em preguntava i perdoneu 
l’expressió: que coi hi “foto” jo aquí, qui em manava, en un moment que no sé si 
qualificar de feblesa o d’inconsciència, liderar una llista quin resultat ja érem molt 
conscients de quin seria. Saber que em pertocaven quatre anys com a únic membre de la 
oposició o minoria se’m feia feixuc, molt feixuc. 
Avui, amb la perspectiva, us dic que és cert, estic més content, però no perquè per fi 
s’ha acabat, sinó perquè veig que estava equivocat i que tinc molt a agrair a aquesta 
experiència. En primer lloc, als 13 candidats que anaven amb mi a la llista, un d’ells, el 
Marc, jurarà el càrrec avui, perquè, com deia, jo poder vaig ser inconscient, però ells 
van ser valents, perquè ser kamikaze té un punt de bogeria, però trobar gent disposada a 
seguir-te en una aventura quin final ja sabíem, és valentia, és sacrifici per unes idees i 
uns valors i em van donar forces, em van fer millor persona. I n’he d’estar i n’estic 
orgullós i agraït. 
Agraït també, als Massanencs i Massanenques que ens va fer confiança, van ser els que 
van ser, però van permetre que, en aquells comicis, DA fos present a totes les 
Parròquies, cosa que probablement, ha fet possible que també hi haguem estat aquestes 
darreres eleccions, espero haver estat a l’alçada de les seves expectatives.  
Agraït, alhora, al tres cònsols que hi ha hagut durant aquest mandat i a tots els 
consellers de la majoria perquè si he d’escollir una paraula que defineixi com ha estat la 
nostra relació durant aquest mandat, aquesta és RESPECTE, amb majúscules. Respecte 
a les opinions, respecte a les persones. I, en el panorama polític actual, tant nacional 
com internacional, aquesta paraula no és, malauradament, la que generalment defineix 
les relacions entre les diferents opcions polítiques. No m’he sentit en cap moment 
exclòs, i això, mereix tot el meu reconeixement. 
Hem dedicat plegats temps i esforços a la corporació, a estudiar les propostes, a assistir 
als Consells i a les comissions de Comú o als Consells d’Administració d’EMAP i tots 



hi hem aportat els nostres coneixements, les nostres aptituds, en definitiva, el nostre 
granet de sorra. I sé que, per posar algun exemple, quan heu anat a veure els bancs per 
EMAP, o els agents socials de la parròquia pel pla de dinamització, un projecte de futur 
avalat per totes les forces polítiques ha tingut més força. I qui hi ha guanyat és La 
Massana. Entenc que és precisament per això pel que se’ns va votar i se’ns paga amb 
diners públics: per fer avançar la Massana. 
També el meu reconeixement a tots els treballadors de la corporació, que són una peça 
indispensable perquè la Massana vagi endavant cada dia, des de totes les posicions i des 
de tots els departaments. El meu més sincer agraïment a tots i cadascun d’ells. 
Finalment, també agraeixo als mitjans de comunicació la seva dedicació i seguiment, no 
us he donat gaire joc, en soc plenament conscient, però no me’n penedeixo, fer-ho 
hagués pogut malmetre la bona sintonia entre els membres del Comú i posar entrebancs 
o alentir el que s’ha fet durant el mandat. A més a més, preneu-vos-ho com una tutoria, 
a partir d’ara, encara serà més plàcid. 
Al nou equip comunal desitjar-li tots els encerts. Com diuen els notaris, conec els 
compareixents, i estic convençut que treballaran, ara les diverses formacions polítiques 
agrupades, amb la mateixa diligència i responsabilitat que ho hem fet fins avui. No hi 
haurà, durant aquest mandat, cap membre a la minoria, però també estic convençut que 
s’actuarà com si n’hi hagués, que no es caurà en la complaença de donar-ho tot per fet i 
beneït. Estic convençut que ho fareu i us ho demano i constarà en acta. Teniu reptes, el 
repte de mantenir el ritme de creixement de la Massana, el de trobar un nou encaix per 
EMAP dins el nou panorama de l’esquí Andorrà. Hem treballat, i de valent, perquè 
aquest actiu, de la Massana i d’Andorra fos, a més a més, rentable, sostenible 
econòmicament. Però les variables han canviat obrint noves incerteses, fent que les 
fortaleses que s’havien aconseguit es trobin ara fragilitzades. Però és tant sols un nou 
repte, apassionant, motivador al que, amb ingeni i treball, el nou equip, de ben segur, 
trobarà les millors solucions.  
Ha estat, per a mi, un orgull servir públicament als Massanencs i Massanenques. 
M’acomiado del Comú, ho repeteixo, agraït. M’acomiado també de la Massana, com a 
resident, amb el mateix agraïment. Ha estat, sincerament, un honor. 
Gràcies a tots i molts encerts als nous consellers. 
Visca La Massana i Visca Andorra.» 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
1. Presa de jurament o promesa dels elegits al càrrec de conseller/a del Comú de 

la parròquia de La Massana. 
Es pren jurament a la Sra. Olga Molné Soldevila, elegida com a consellera de Comú de 
La Massana que jura acatar la Constitució Andorrana i respectar la resta de 
l’Ordenament Jurídic Andorrà. 
 
Es pren jurament a la Sra. Eva Sansa Jordan, elegida com a consellera de Comú de La 
Massana que jura acatar la Constitució Andorrana i respectar la resta de l’Ordenament 
Jurídic Andorrà. 



 
Es pren jurament al Sr. Jordi Areny Armengol, elegit com a conseller de Comú de La 
Massana que promet acatar la Constitució Andorrana i respectar la resta de 
l’Ordenament Jurídic Andorrà. 
 
Es pren jurament al Sr. Josep Maria Garrallà Subirana, elegit com a conseller de Comú 
de La Massana que jura acatar la Constitució Andorrana i respectar la resta de 
l’Ordenament Jurídic Andorrà. 
 
Es pren jurament al Sr. Sergi Gueimonde Bujaldon, elegit com a conseller de Comú de 
La Massana que jura acatar la Constitució Andorrana i respectar la resta de 
l’Ordenament Jurídic Andorrà. 
 
Es pren jurament a la Sra. Mireia Ramos Gutiérrez, elegida com a consellera de Comú 
de La Massana que jura acatar la Constitució Andorrana i respectar la resta de 
l’Ordenament Jurídic Andorrà. 
 
Es pren jurament al Sr. Guillem Forné Gispert, elegit com a conseller de Comú de La 
Massana que promet acatar la Constitució Andorrana i respectar la resta de 
l’Ordenament Jurídic Andorrà. 
 
Es pren jurament a la Sra. Francisca Guerrero Lopez, elegida com a consellera de Comú 
de La Massana que promet acatar la Constitució Andorrana i respectar la resta de 
l’Ordenament Jurídic Andorrà. 
 
Es pren jurament al Sr. Kevin Poulet Fernández, elegit com a conseller de Comú de La 
Massana que jura acatar la Constitució Andorrana i respectar la resta de l’Ordenament 
Jurídic Andorrà. 
 
Es pren jurament al Sr. Marc Jové Martinez, elegit com a conseller de Comú de La 
Massana que jura acatar la Constitució Andorrana i respectar la resta de l’Ordenament 
Jurídic Andorrà. 
 
Es pren jurament al Sr. Josep Maria Agell Abel, elegit com a conseller de Comú de La 
Massana que jura acatar la Constitució Andorrana i respectar la resta de l’Ordenament 
Jurídic Andorrà. 
 
Es pren jurament al Sr. Josep Fusté Badana, elegit com a conseller de Comú de La 
Massana que promet acatar la Constitució Andorrana i respectar la resta de 
l’Ordenament Jurídic Andorrà. 
 
A continuació els nous consellers de Comú es retiren a una sala annexa per deliberar 
sobre el nomenament dels càrrecs de cònsol major, cònsol menor, conseller major, 
conseller menor i capità. 
 
 



 
2. Elecció dels càrrecs de cònsol major, cònsol menor, conseller major, conseller 

menor i capità. 

Prenen la paraula els consellers: Srs. Josep Maria Agell i Josep Fusté que fan de 
portaveus i exposen que després d’aquesta primera reunió i per unanimitat han decidit: 
 

- Que el cònsol major sigui la Sra. Olga Molné Soldevila 
- Que el cònsol menor sigui la Sra. Eva Sansa Jordan 
- Que el conseller major sigui el Sr. Jordi Areny Armengol 
- Que el conseller menor sigui el Sr. Josep Maria Garrallà Subirana 
- Que el capità sigui el Sr. Sergi Gueimonde Bujaldon 

 
Es pren jurament a la Sra. Olga Molné Soldevila, que jura exercir el càrrec de cònsol 
major de la parròquia de La Massana del qual ha estat elegida, respectar i fer respectar 
la Constitució d’Andorra així com també la resta de l’Ordenament Jurídic Andorrà. 
 
Es pren jurament a la Sra. Eva Sansa Jordan, que jura exercir el càrrec de cònsol menor 
de la parròquia de La Massana del qual ha estat elegida, respectar i fer respectar la 
Constitució d’Andorra així com també la resta de l’Ordenament Jurídic Andorrà. 
 
Es pren jurament al Sr. Jordi Areny Armengol, que promet exercir el càrrec de conseller 
major de la parròquia de La Massana del qual ha estat elegit, respectar i fer respectar la 
Constitució d’Andorra així com també la resta de l’Ordenament Jurídic Andorrà. 
 
Es pren jurament al Sr. Josep Maria Garrallà Subirana, que jura exercir el càrrec de 
conseller menor de la parròquia de La Massana del qual ha estat elegit, respectar i fer 
respectar la Constitució d’Andorra  així com també la resta de l’Ordenament Jurídic 
Andorrà. 
 
Es pren jurament al Sr. Sergi Gueimonde Bujaldon, que jura exercir el càrrec de capità 
de la parròquia de La Massana del qual ha estat elegit, respectar i fer respectar la 
Constitució d’Andorra  així com també la resta de l’Ordenament Jurídic Andorrà. 
 
Un cop fets els juraments dels 12 consellers de Comú i dels 5 càrrecs, l’Hble. Sr. David 
Baró s’acomiada dels membres sortints i dona la benvinguda als membres entrants i els 
hi desitja molts encerts, tot i que els canvis seran efectius a partir del dia 1 de gener del 
2020. 

 
Pren la paraula l’Hble. Sra. Olga Molné: 
 
«Honorables autoritats, Senyors i Senyores, ara fa uns mesos, jurava el meu càrrec com 
a cònsol menor. Per a mi va ser un moment molt emocionant encara que només fos per 
uns mesos però va ser molt emocionant.  I va ser emocionant no només pel fet de ser la 
primera dona cònsol aquí a La Massana, sinó també pel fet que se’m donava 
l’oportunitat d’exercir la meva vocació de servei a La Massana, la meva vocació 
d’ajudar a la parròquia. 



Avui he tornat he tornat a jurar el càrrec, aquest cop com a cònsol major, he fet un pas 
endavant i ho he fet agafant el relleu del David amb qui he passat 8 anys de treball colze 
a colze. Hem prés moltes decisions junts, també amb el Raúl, que no me’l vull oblidar. 
He après molt al costat d’ells i els hi vull agrair tots els moments que hem passat junts i 
totes les decisions preses. 
Us demano un aplaudiment per ells, perquè s’ho mereixen. 
 
És cert el que ha dit abans el David de que al Comú de La Massana tenim sort, perquè 
tenim un equip molt preparat, però també tenim molta sort perquè tenim un full de ruta 
molt clar i molt marcat. Un full de ruta que és treballar per la dinamització i pel benestar 
de la parròquia, i això ho farem amb una sèrie d’accions. 
Unes ja les tenim molt clares perquè són totes les accions que ja us hem estat explicant 
al llarg d’aquesta campanya. Accions que tenim al nostre programa electoral i d’altres 
que sorgiran del treball amb la ciutadania, amb el teixit empresarial i amb tots els 
massanencs. 
 
Avui només tinc paraules d’agraïment per tots vosaltres. 
 
Gràcies primer a tot l’equip amb qui he treballat aquests 8 anys i que m’han permès 
agafar experiència i formar-me per avui poder ser cònsol, gràcies a tots els qui m’heu fet 
confiança i heu apostat per mi. 
 
Ara, juntament amb la Eva Sansa i tots els consellers d’aquesta taula, tenim el gran 
repte de tirar endavant els objectius que ens hem marcat i ho farem treballant moltíssim 
i ens hi posarem de seguit. 
 
A tots els membres de Comú que esteu aquí, us vull dir que tinc el gran honor de 
representar-vos i que estic molt contenta de poder fer-ho. 
 
Com deia el David ara fa una estona, en el seu discurs, una de les competències del 
cònsol major, és ser el màxim representant del Comú de la Massana. Jo ho faré amb 
absoluta dedicació, amb molta humilitat i escoltant tots els consells i totes les demandes 
de totes les persones i sobretot ho faré treballant en equip, perquè entenc que a La 
Massana som un gran equip, ja no només un equip polític sinó un equip de treballadors 
del Comú, un equip d’empresaris i de ciutadans, ja que La Massana som tots.» 
 
L’Hble. Sra. Olga Molné, desitja un molt bon any, unes bones festes a tots els assistents. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12.45 s’acaba la reunió. 
 
 
 
 
 
Vist-i-plau      P.O. del Comú 
El cònsol major,     La secretària general 
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