SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 26 DE FEBRER DEL 2019

Essent les 13,30 hores del dia 26 de febrer del 2019, es constitueix l’Hble.
Comú de la Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió extraordinària.
Presideix la sessió l’Hble. Cònsol Major, Sr. Josep Miquel Vila Bastida i l’Hble.
Cònsol Menor, Sr. Julià Call Reig i amb l’assistència dels Hbles. Consellers de
Comú, Srs. Joan Visa Tor, Joan Vidal Martínez, Joan Gómez Martínez,
Meritxell Teruel Riera, Pere Pràxedes Rigol, Francesca Barbero Cáceres,
Rossend Duró Sánchez i Maria Servat Codina.
En primer lloc l’Hble. Sr. Cònsol Major informa al ple que el senyor Josep
Roig Cárcel va presentar el passat dia 22 de febrer la seva renúncia irrevocable
al càrrec de Conseller de Comú, Capità Mostafà, per formar part d’una
candidatura. S’accepta la mateixa i es procedirà tal com estipula la vigent Llei
qualificada del règim electoral i del referèndum a la seva substitució.
A continuació fa constar que vol aprofitar per donar-li les gràcies pel servei
que ens ha prestat al Comú i també a prestat a la parròquia durant aquest
mandat i desitjar-li un bon encert en aquelles noves tasques que li pertoquin
realitzar.
Atenent els articles 22 i 23 de la Llei qualificada del règim electoral i del
referèndum i d’acord amb el Decret de dissolució del Consell General i
convocatòria de les eleccions generals de data 18 de febrer, BOPA número 16
de data 19 de febrer del 2019, es procedeix a la verificació, proclamació i
publicació de les candidatures per a la circumscripció parroquial presentades
per a les eleccions generals que se celebraran el 7 d’abril del 2019.
Seguidament s’ha de procedir a la verificació de les candidatures presentades,
en aquest sentit s’informa que, amb caràcter previ, en el moment de la
presentació de les candidatures, s’ha procedit a la verificació i comprovació
essent conforme a les llistes electorals.
Dit això, un cop verificades les candidatures, per unanimitat dels membres
del Consell de Comú, s’acorda proclamar i publicar les candidatures per a la
circumscripció parroquial a les eleccions generals que se celebraran el dia 7
d’abril del 2019 i que s’han presentat com consta a continuació:

Candidatura aportada pels presentadors Srs. Joan-Ramon Peralba Montes i
Carles Verdaguer Pujantell (Terceravia + Unió Laurediana + Independents).
Candidats
 Josep Majoral Obiols
 Carine Montaner Raynaud
Suplents
 Oliver Alís Salguero
 Meritxell Baró Cardet
 Sonia Carrillo Bardaji
Administrador electoral
 Enric Naudi Costafreda
Candidatura aportada per les presentadores Sres. Meritxell Teruel Riera i
Francesca Barbero Caceres (Demòcractes + Independents), (DA +
Independents).
Candidats
 Carles Álvarez Marfany
 Victoria Grau Muxella
Suplents
 Julià Tomas Ache
 Sofia Cortesao Travesset
 Ladislau Baro Sola
Administrador electoral
 Maria Gema Miguel Martin
Candidatura aportada per les presentadores Sres. Maria Carme Sánchez
Balletbó i Eva París López (d’Acord) (PS L’A Independents).
Candidats
 Gerard Alis Eroles
 Joan Fernández Barrionuevo
Suplents
 Virginia Cortesao Travesset
 Jessica Rodriguez Diaz
 Francesca Anglada Fulla
Administrador electoral
 David Pierre Arajol Lelierre
A continuació es procedeix a la lectura de la present acta, la qual s’aprova per
unanimitat.
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L’Hble. Sr. Cònsol Major fa constar que, agraeix la vocació que teniu tots de
dedicació pública per Andorra, guanyi qui guanyi, la voluntat final és poder
arreglar, poder millorar Andorra i us demano en nom propi i del Comú i de la
parròquia que us enrecordeu de Sant Julià de Lòria, us ho demano si us plau,
us ho agrairem, ens fa falta, ens és necessari i espero que així ho fareu per
Andorra i per Sant Julià de Lòria.
Gràcies a tots i havent-se esgotat l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.

P.O. de l’Hble. Comú
La Secretària General

Vist i plau
El Cònsol Major
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