ACTA DE LES ELECCIONS GENERALS
7 D’ABRIL DEL 2019
Avui diumenge, dia 7 d’abril del 2019, tenen lloc a Casa Comuna de Sant Julià
de Lòria les Eleccions Generals.
Presideix la Mesa l’Hble. Cònsol Major, Sr. Josep Miquel Vila Bastida i l’Hble.
Cònsol Menor, Sr. Julià Call Reig.
També es troben presents els Hbles. Consellers següents:
.- Sr. Joan Visa Tor
.- Sr. Joan Vidal Martínez
.- Sr. Joan Gómez Martínez
.- Sra. Meritxell Teruel Riera
.- Sr. Pere Práxedes Rigol
.- Sra. Francesca Barbero Cáceres
.- Sr. Josep Lluís Donsión Pichel
.- Sr. Joan Albert Farré Santuré
.- Sr. Rossend Duró Sánchez
.- Sra. Maria Servat Codina
La Secretària General, Sra. Judith Albós Raya.
Assisteixen els següents Interventors per a cada una de les Candidatures:
 CIRCUMSCRIPCIÓ NACIONAL:
Candidatura “Progressistes SDP” encapçalada pel Sr. Josep Roig Carcel
 Sr. Josep Doval Muradas
Candidatura “Liberals d’Andorra” encapçalada pel Sr. Jordi Gallardo
Fernàndez
 Sr. Benjamí Tutrice Pubill
Candidatura “Units pel Progrés d’Andorra -UPA” encapçalada pel Sr. Alfons
Clavera Aritzi
 No han designat cap Interventor.
Per comunicació rebuda ahir dia 6 d’abril, es demana que el personal del
Comú s’encarregui de posar i mantenir les paperetes de la candidatura
en les cabines habilitades per la jornada electoral.
No hi ha cap inconvenient, i es procedeix a efectuar el control i
manteniment pel personal del Comú durant tota la jornada electoral.

Candidatura “Terceravia + Unió Laurediana + Independents” encapçalada pel
Sr. Josep Pintat Forne
 Sr. Josep Comella Alís
 Sra. Caren Matos Giménez
Candidatura “Partit Socialdemòcrata” encapçalada pel Sr. Pere Lopez Agras
 Sr. Valentí Turu Michels
 Sr. Jonathan Ruiz Pérez
 Sra. Mª Carme Sanchez Balletbó
Candidatura “Demòcrates + Independents” encapçalada pel Sr. Xavier Espot
Zamora
 Sr. Antoni Castro Domínguez
 Sr. Ignasi Faus Puig
Candidatura “Andorra Sobirana” encapçalada pel Sr. Juan Eusebio Nomen
Calvet
 Sr. Ivan Martín López
 Sr. Andreu Simorra Reis
 CIRCUMSCRIPCIÓ PARROQUIAL:
Candidatura “Terceravia + Unió Laurediana + Independents” encapçalada pel
Sr. Josep Majoral Obiols
 Sra. Diana Sánchez Acosta
 Sra. Cori Matos Giménez
Candidatura “Demòcrates + Independents” encapçalada pel Sr. Carles Álvarez
Marfany
 Sr. Agustí Boldú Rubies
 Sr. Genís Maezo Fité
Candidatura “d’Acord” encapçalada pel Sr. Gerard Alís Eroles
 Sr. Alex Alís Eroles
 Sr. Ruben Coelho Martinho
Un cop la Mesa constituïda es procedeix a segellar les urnes amb els
corresponents precintes, en un total de tres per la circumscripció nacional i tres
per la circumscripció parroquial.
A les 8h00 del matí, de conformitat a la Llei qualificada del règim electoral i del
referèndum, es personen els Hbles. Batlles, Sr. Manel Santolària Besolí i la Sra.

Azahara Cascales Ruiz, al col·legi electoral de la parròquia de Sant Julià de
Lòria i en mèrits de l’acta de la Batllia de data 7 d’abril del 2019 signada per
l’Hble. Sr. Manel Santolària Besolí, lliuren al President de la Mesa, els vots
efectuats per dipòsit judicial en un total de 1.111, procedint, el President de la
Mesa, ha introduir-los a les urnes corresponents.
Cal fer constar que el President, en aquell moment l’Hble. Sr. Cònsol Menor, ha
introduït per error els vots de la senyora Joana Toha Casal a les urnes no
corresponents.
S’ha fet constar als Interventors presents, acordant-se que es procedirà a
l’intercanvi al moment que s’efectuï l’escrutini.
A les 9h00 del matí s’obre el col·legi electoral, donant entrada als electors.
Finalitzada la introducció del vot judicial a les 11h15 del matí, el President de la
Mesa procedeix a precintar les urnes, les quals queden sota la seva custòdia i a
vista de tothom.
En el decurs de la jornada electoral es produeixen les incidències següents:
Es fa constar que el senyor Eloi Manase Rodríguez a les 9h10 ha procedit a
efectuar el vot per la circumscripció parroquial, ja que ha extraviat el sobre de la
circumscripció nacional.
A les 10h00 el senyor Eloi Manase Rodríguez procedeix a efectuar el vot per la
circumscripció nacional a l’haver trobat el sobre que se li havia lliurat, amb la
conformitat del President de la Mesa i dels Interventors presents a la sala.
La senyora Mª Teresa Luque Estales per error ha introduït els seus vots en la
urna equivocada. S’ha fet constar als Interventors presents, acordant-se que es
procedirà a l’intercanvi al moment que s’efectuï l’escrutini
El senyor Carles Ferreiro Lòpez procedeix només a votar la circumscripció
nacional.
Es persona la senyora Felicidad Sánchez Paz amb poders notarials per a
efectuar el vot del seu marit senyor Francisco Monsonis Cuberes.
Consultada la vigent Llei no es pot donar curs a la demanda efectuada.
El President de la Mesa fa constar que s’hauria d’identificar d’alguna manera
les urnes de la circumscripció nacional i la circumscripció parroquial per a les
persones amb dificultats visuals.

A les 14h30 es procedeix a precintar les urnes ubicades en la mesa i queden sota
custòdia del President i a vista de tothom, col·locant-se dues de noves
precintades a l’inici de la jornada electoral.
Es segueix la votació de forma continuada i sense interrupció fins a les 19h00,
hora establerta pel tancament del Col·legi.
Abans de l’inici de l’escrutini, es procedeix, amb la conformitat de tots els
Membres i Interventors presents, a barrejar els vots dipositats a les urnes que
contenen el vot judicial amb la resta de vots efectuats durant la jornada
electoral.
Acte seguit es procedeix a fer l’escrutini dels vots emesos donant els resultats
següents:
Circumscripció Parroquial:
Nombre d’electors:
Nombre de votants:
Nombre de vots en blanc:
Nombre de vots nuls:
Nombre de vots vàlids:
Nombre de vots impugnats:

4.029
2.838
184
70
2.584
0

Candidatures:
Vots obtinguts per la candidatura encapçalada pel
Sr. Josep Majoral Obiols
Vots obtinguts per la candidatura encapçalada pel
Sr. Carles Alvarez Marfany
Vots obtinguts per la candidatura encapçalada pel
Sr. Gerard Alís Eroles
Candidats elegits:
 Josep Majoral Obiols
 Carine Montaner Raynaud
Suplents:
 Oliver Alís Salguero
 Meritxell Baró Cardet
 Sonia Carrillo Bardaji

1.156
710
718

Circumscripció Nacional:
Nombre d’electors:
Nombre de votants:
Nombre de vots en blanc:
Nombre de vots nuls:
Nombre de vots vàlids:
Nombre de vots impugnats:
Candidatures:
Vots obtinguts per la candidatura
Sr. Josep Roig Carcel
Vots obtinguts per la candidatura
Sr. Jordi Gallardo Fernàndez
Vots obtinguts per la candidatura
Sr. Alfons Clavera Aritzi
Vots obtinguts per la candidatura
Sr. Josep Pintat Forne
Vots obtinguts per la candidatura
Sr. Pere Lopez Agras
Vots obtinguts per la candidatura
Sr. Xavier Espot Zamora
Vots obtinguts per la candidatura
Sr. Juan Eusebio Nomen Calvet

4.029
2.839
75
63
2.701
0

encapçalada pel

133

encapçalada pel

282

encapçalada pel

14

encapçalada pel

807

encapçalada pel

662

encapçalada pel

714

encapçalada pel

89

L’Hble. Sr. Cònsol Major fa constar que la jornada electoral ha transcorregut
amb total tranquil·litat, felicita a tots els membres de Comú i Interventors, tant
per la bona marxa de la diada com pel desenvolupament de l’escrutini i agraeix
la col·laboració de tot el personal del Comú pel suport que han prestat durant la
jornada.
D’aquesta acta així com de l’acta de resultats, se’n tramet còpia compulsada al
Govern.
Seguidament es llegeix l’acta i la signen tots els Membres de la Mesa Electoral
en prova de llur conformitat i acceptació. I, com a Secretària General i del
Col·legi Electoral, la signo junt amb ells i de tot en dono fe. Són les 12h50.
Vist i plau
President de la Mesa

P.O. de la Mesa Electoral
La Secretària General

Els Consellers

Interventors

