ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 22 DE GENER DE 2015

Avui 22 de gener de 2015, a les 12:30 te lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
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Cònsol Major
Cònsol Menor
Consellera Major
Conseller Menor
Capitana
Conseller
Consellera
Consellera
Consellera
Conseller
Conseller
Conseller

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

El cònsol dóna la benvinguda a tots i diu que fa goig veure la sala plena, la qual cosa no
és habitual, tot i que cal recordar que evidentment el Consell de Comú sempre és un
acte públic, i per tant sempre estan convidats a assistir al que faci falta. És una sessió
extraordinària de Consell de Comú que s’ha convocat per proclamar les candidatures
per aquestes eleccions generals del dia 1 de març. Tots el membres del Consell de Comú
estan aquí presents, s’ha fet l’entrada de les tres possibilitats que hi ha a La Massana i
per tant tot seguit es procedeix a llegir aquest ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
Punt únic: Verificació, i si hi ha lloc, proclamació i publicació de les candidatures
d’àmbit parroquial per a les eleccions al Consell General.
RELACIÓ D’ACORDS
Administració general
000011/2015-PROPDEP
Administració general
Seguint l’ordre de presentació, es procedeix a la verificació de les candidatures
presentades per proveir els càrrecs de Consellers Generals per la circumscripció
parroquial de La Massana, a les eleccions generals del 1 d’abril del 2015.
Candidatura: Independents + Liberals
Candidats:
1. Carles Naudi d’Areny Plandolit Balsells

2. Judith Pallarés Cortés
Suplents:
1. Cristina Romero Ayuso
2. Manel Montes Jordana
3. David Gelabert Moles
Administrador electoral:
Jude Leyder Fladry
Presentadors: Joan Gabriel Estany i Amadeu Rossell Tarradellas

Candidatura: PS+Verds+ IC+I
Candidats:
1.- Mariona González Reolid
2.- Rosa Maria Rechi Obiols
Suplents:
1. Juli Fernández Blasi
2. Antonio Manuel Rodas Capela
3. Antoni Invernon Campoy
Administrador electoral:
Eduard Padreny Gonzalez
Presentadors: Francesc Ruano Molina i Cristòfol Ferri Cintas

Candidatura: Demòcrates per Andorra + Moviment Massanenc
Candidats:
1. Olga Gelabert Fàbrega
2. David Montané Amador
Suplents:
1. Josep Ribera Ambatlle
2. Josep Antoni Ambatlle Martín
3. Marcel Duedra Bertran
Administrador electoral:
Madhu Jethani Aswani
Presentadors: Albert Esteve Garcia i Concepció Bach Puig
Efectuada la verificació, el Comú acorda, per unanimitat, proclamar i publicar al
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra les candidatures presentades, als efectes
pertinents.

El cònsol demana permís per dir unes paraules en nom de tot el Comú i en el seu propi i
exposa:
“Ja tenim les tres opcions validades que podran concórrer en aquestes eleccions del dia
1 de març per La Massana. Per tant La Massana disposa de tres possibilitats, de tres
opcions polítiques. També dir en nom del Comú i en el meu propi on tots estarem
d’acord per fer avinent, primer de tot la més sincera felicitació a tots els que us heu
presentat en aquestes eleccions i que estan aquí presents; per aquest esforç que feu, per
aquest interès, per aquesta dedicació per la parròquia i pel país i en pro de la política
nacional, per fer una parròquia i un país encara millor. Per tant amb la vostra
presentació avui com a candidats que sou, els sis, els suplents evidentment, i els que
estan a la nacional ja us mereixeu el més alt respecte i el més alt reconeixement.
Desitjar-vos també als tres partits i a tots els candidats una bona campanya, durant la
qual podeu transmetre les vostres idees i els vostres valors en els ciutadans.
Evidentment ens tornarem a trobar, el dia 1 de març a Casa Comuna, no en aquesta sala
però a la sala de la planta baixa en una jornada electoral durant la qual anirem tots els
ciutadans a exercir el nostre dret de vot, com a ciutadans i com a electors i evidentment
el Comú es posarà a disposició de tots vosaltres per què sigui una jornada electoral molt
àgil. També durant la campanya, evidentment, ja estàvem comentant abans amb les tres
opcions que es faran a la sala de La Closeta tots els debats, i estem a la vostra disposició
a través de la Secretaria General per tot el què sigui necessari, etiquetes i tot el què faci
falta a nivell de logística.
De part meva desitjar-vos a tots molta sort, encoratjar-vos a fer una campanya en què
prevalgui el respecte cap als altres i això ho podeu transmetre als vostres programes
electorals.”
El cònsol acaba donant les gràcies a tots per la seva atenció, desitja molta sort a tots i
informa que queden les candidatures proclamades.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12:35 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

