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  L’any dos mil dinou, dimarts, dia 26 de febrer, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia: Punt únic: Verificació i, si hi ha lloc, proclamació i publicació de les candidatures d’àmbit parroquial presentades a les eleccions al Consell General. Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin González, Cònsol Major, i de  l’Hble. Sr. Marc Calvet Sala, Cònsol Menor, assisteixen els membres de la corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Josep Ramon Túdel i de l’Hble. Sra. Sandra Tomàs, que han excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 12:30 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió.  En primer lloc la Sra. Cònsol Major informa a tots els presents que el Sr. Marc Magallon Font ha presentat la seva dimissió irrevocable al càrrec de Conseller de Comú, per a formar part d’una candidatura parroquial a les eleccions al Consell General, decisió que ja ha estat oportunament notificada al Govern als efectes previstos a l’article 63 de la Llei Electoral. Dit això,  s’inicia el tractament de l’únic assumpte previst a l’ordre del dia.   Verificació i, si hi ha lloc, proclamació i publicació de les candidatures d’àmbit parroquial presentades a les eleccions al Consell General  S’ha distribuit als Srs. Consellers la certificació de recepció que emet el Secretari General sobre la presentació de candidatures, atès que en els impresos, com sap tothom, hi consten dades personals protegides per la Llei. No obstant, per a preservar el dret a la informació que preveu l’article 29 de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns, els consellers que ho desitgin podran consultar i/o obtenir còpia de les candidatures presentades, que els hi facilitarà el Secretari General al finalitzar la sessió.  Amb caràcter previ, s’informa que en el moment de la presentació de les candidatures, els serveis de Secretaria General han verificat i comprovat sobre les llistes electorals definitives, la inccripció dels candidats, administradors electorals, representants legals i el nombre de presentadors exigit per la Llei. 
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 Seguint l’ordre de presentació, es procedeix novament a la verificació de les candidatures presentades per proveir els càrrecs de Consellers Generals per la circumscripció parroquial d’Escaldes-Engordany a les eleccions generals del dia 7 d’abril del 2019, convocades per Decret del cap de Govern de data 19 de febrer del corrent, conforme al que estableix l’article 23 de la Llei qualificada del regim electoral i del referèndum:    Candidatura: “d’Acord”  Candidats:  1. GILI CASALS, Rosa 2. MAGALLON FONT, Marc  Suplents:  1. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Carles 2. TORRA BORJA, Joan 3. YAMAMOTO IRISUMA, Naeco  Administrador Electoral:  1. ARAJOL LELIEVRE, David Pierre    Candidatura: “Progressistes SDP”  Candidats:  1. ZOPPETTI NÚÑEZ, Elisabet 2. GONZALEZ SOTO, Marc  Suplents:   1. AOURAGHE BENDADA, Nagim 2. BAZAN SAMITIER, Jordi 3. DONSION PICHEL, Gonzalo  Administrador Electoral:  1. GUASCH CORRETJA, Marià   
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 Candidatura: “Terceravia + Unió Laurediana + Independents”  Candidats:  1. PUBILL ARMENGOL, Josep 2. RIBERAYGUA MARME, França  Suplents:   1. TIZÓN FERNÁNDEZ, Pau 2. RUBIA DE LA ROSA, Daisy 3. ABETBOL OZIEL, Similia  Administrador Electoral:  1. NAUDI COSTAFREDA Enric    Candidatura: “Democrates + Independents, DA + Independents”  Candidats:  1. CALVÓ ARMENGOL, Silvia 2. GIMENEZ SANTAMARIA, Javier  Suplents:  1. CAPDEVILA PALLARÉS, Montserrat 2. SANTURÉ PEREIRA, David Daniel 3. PUIG LÁZARO, Jennifer  Administrador Electoral:  1.- MIGUEL MARTIN Maria Gema     Efectuada la verificació, el Comú acorda, per unanimitat, proclamar i publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra les candidatures presentades, als efectes pertinents.     
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 I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Menor aixeca la sessió. Són les 13 hores.          Vist i plau P. o. del Comú LA CÒNSOL MAJOR   EL SECRETARI GENERAL  


