
 

ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 26 DE FEBRER DE 2019  

VALIDACIÓ CANDIDATURES 
 

Avui 26 de febrer de 2019, a les 12.17h te lloc a Casa Comuna de La Massana una 
reunió de Consell de Comú: 

 
ASSISTEIXEN: 

1 Cònsol Major David Baró Riba 
3 Consellera Major Olga Molné Soldevila 
4 Conseller Menor Sergi Balielles Sagarra 
5 Capitana Eva Sansa Jordan 
6 Consellera Jael Pozo Lozano 
8 Consellera Natalia Fanny Cusnir Capoccia 
9 Conseller Sergi Gueimonde Bujaldon 
10 Consellera Francisca Guerrero Lopez 
11 Consellera Cristina Romero Ayuso 

 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 

2 Cònsol Menor Raul Ferré Bonet que ha presentat la renúncia 
7 Conseller Josep Maria Garrallà Subirana 
90 Conseller Albert Esteve Garcia 

 
Actua com a secretària general Mònica Rogé Pujal. 
 
El cònsol obra la sessió donant la benvinguda a tots a aquesta Sessió de Comú que té 
com a únic punt a l’ordre del dia la proclamació, la validació de les candidatures que es 
presenten a les eleccions generals del dia 7 d’abril del 2019, que es farà per ordre de 
presentació. 
 
Seguidament excusa l’absència del Srs. Josep Maria Garrallà Subirana i Albert Esteve 
Garcia que estan fora del país.  
 
En primer lloc informa que al mati s’ha rebut la renúncia irrevocable del Sr. Raul Ferré 
Bonet, al càrrec de cònsol menor així com també al càrrec de conseller de comú. 
Aquesta renúncia s’ha notificat immediatament a Govern per tal de complir amb els 
procediments que estableix el Text refós de la Llei electoral i del Referèndum. Pel que 
fa al procediment de la proclamació del següent candidat que l’ha de substituir per 
completar l’equip comunal de 12 consellers de Comú resta de moment sense cobrir. 
  
Continua agraint la feina feta durant aquests 7 anys i 2 mesos al Sr. Raul Ferre com a 
cònsol menor que sempre ha treballat en benefici de la parròquia i del país.  
 
Pel que fa l’elecció del càrrec de cònsol menor és farà en un nou Consell de Comú que  
segons el terminis que marca la llei ha de ser abans de 15 dies on també es nomenaran 
els càrrecs que han quedat vacants. Entrarà un conseller de Comú nou que tal i com 
marca la llei serà el següent de la llista presentada per a les eleccions comunals, que serà 



el Sr. Josep Maria Agell Abel. Així doncs en aquest consell es nomenarà el càrrec de 
cònsol menor, que avui en dia està vacant, el càrrec de conseller major, el càrrec de 
conseller menors i el càrrec de capitana. 
 
A continuació és llegeix l’ordre del dia establert.   
 
Punt únic: Verificació, i si hi ha lloc, proclamació i publicació de les candidatures per a 
les Eleccions al Consell General. 
 
 
RELACIÓ D’ACORDS 
 
 
Secretaria General 
000018/2019-PROPDEP  
Secretaria General 
Seguint l’ordre de presentació, es procedeix a la verificació de les candidatures 
presentades per proveir els càrrecs de consellers generals.  
 
Candidatura: d’Acord – L’A PS independents 
 
Candidats 
PALLARES CORTES, JUDITH 
ALAY FERRER, VICENÇ  
 
Suplents 
FUSTÉ BADANA, JOSEP 
CAÑABATE VIÈ, MARIA MERCÈ 
ARRIBA CAÑADAS, ZAIDA 
 
Administrador electoral 
ARAJOL LELIERRE, DAVID PIERRE 
 
Seguidament el cònsol procedeix a la lectura de les signatures de suport necessàries. 
 
Candidatura: CIUTADANS COMPROMESOS - C C 
 
Candidats 
NAUDI D'ARENY -PLANDOLIT BALSELLS, CARLES 
FERRÉ BONET, RAUL 
 
Suplents 
ROSSELL PONS, JOSEP MARIA 
MARSA PONS, MERITXELL 
CASANOVAS SOLDEVILA, MARIA ASUNCION 
 
Administrador electoral 
FORNÉ MASSONI, DAVID 
 
El cònsol llegeix les signatures de suport necessàries. 



Efectuada la verificació, el Comú acorda, per unanimitat, proclamar i publicar al 
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra les candidatures presentades, als efectes 
pertinents. 
 
Per concloure el cònsol dirigeix unes paraules als candidats, a les dues propostes per La 
Massana, de que treballin en el bon sentit per fer avançar la parròquia i el país. Els 
desitja molta sort en els propers dies intensos de molts feina. Desitja també que sigui 
una campanya en positiu, per a que tothom pugui presentar les seves propostes.       
 
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12.24h s’acaba la reunió. 
 
 
 
 
 
Vist-i-plau      P.O. del Comú 
El cònsol major,     La secretària general 
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