ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 28 D'OCTUBRE DE 2019

Avui 28 d'octubre de 2019, a les 12.17 té lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
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Cònsol Major
Cònsol Menor
Consellera Menor
Capitana
Conseller
Consellera
Conseller
Consellera
Consellera
Conseller
Conseller

David Baró Riba
Olga Molné Soldevila
Jael Pozo Lozano
Eva Sansa Jordan
Josep Maria Garrallà Subirana
Natalia Fanny Cusnir Capoccia
Sergi Gueimonde Bujaldon
Francisca Guerrero Lopez
Cristina Romero Ayuso
Josep Maria Agell Abel
Albert Esteve Garcia

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
3

Conseller Major

Sergi Balielles Sagarra

Actua com a secretària general Mònica Rogé Pujal.
El cònsol obra la sessió dient: “Consell sabut, campana tocada”. Seguidament 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.
ORDRE DEL DIA
Punt únic: Verificació i, si hi ha lloc, proclamació i publicació de les candidatures
presentades a les eleccions comunals.

RELACIÓ DE PROPOSTES
El cònsol recorda que el termini de presentació s’ha acabat a les 12.00h, tal i com marca
la llei, i que s’ha presentat una única candidatura. Seguidament es procedeix a llegir-la.
Candidatura: CIUTADANS COMPROMESOS + DA + L’A (CC + DA + L’A)
Candidats
MOLNE SOLDEVILA, OLGA
SANSA JORDAN, EVA
ARENY ARMENGOL, JORDI
GARRALLÀ SUBIRANA, JOSEP MARIA

GUEIMONDE BUJALDON, SERGI
RAMOS GUTIÉRREZ, MIREIA
FORNÉ GISPERT, GUILLEM
GUERRERO LOPEZ, FRANCISCA
POULET FERNANDEZ, KEVIN
JOVÉ MARTÍNEZ, MARC
AGELL ABEL, JOSEP MARIA
FUSTÉ BADANA, JOSEP
Suplents
VERDAGUER MASARDO, ALEXIA
ARENY DE LA FUENTE, ALBERT
Administrador electoral
ESCABRÓS NOVES, GUILLEM
El cònsol informa que en el moment de la presentació de les candidatures, s’han
verificat i comprovat sobre les llistes electorals definitives, la inscripció dels candidats,
administradors electorals, representants legals i el nombre de presentadors exigit per la
llei. S’ha fet el certificat corresponent de presentació de candidatura signat pels dos
presentadors, el Raul Ferré i la Jael Pozo.
Seguidament, s’acorda proclamar-la i publicar al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra la candidatura presentada, als efectes pertinents.
El cònsol dedica unes paraules als candidats felicitant-los per haver-se presentat, diu
que és important agafar aquest compromís per fer avançar la parròquia. Posar-se a
disposició és ja un pas important i formar part d’una candidatura encara més.
Els desitja a tots els millors encerts en aquesta agrupació que representa diferents
sensibilitats polítiques, que representa una àmplia majoria social de la parròquia, amb
continuïtat, amb renovació i amb la feina feta.
Agraeix també als consellers que han format part d’aquest equip i al conseller de la
minoria, al Sr. Albert Esteve amb qui aquests 4 anys s’ha pogut fer una gran tasca, hi ha
hagut consens, el que ha facilitat molt que avui de forma molt natural hi hagi aquesta
candidatura que inclou diferents sensibilitats.
Conclou reiterant els seus desitjos de molts encerts per la propera legislatura.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12.21 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

