Consell General de les Valls
Acta Núm. 1/1990
Sessió Constitutiva de la nova legislatura
4 de gener de 1990

El dia quatre de gener de mil nou-cents noranta, dijous, s’ha reunit a Casa de la Vall el
M.I. Consell General, en la seva composició sorgida de les eleccions celebrades els dies 10 i
17 de desembre de 1989, d’acord amb la convocatòria formulada pel M.I. Sr. Síndic General
de la legislatura precedent, tramesa en aplicació d’allò que estableix l’article 6, apartat 1r., del
Reglament de la M.I. Assemblea, per tal de celebrar la Sessió Constitutiva, i amb l’ordre del
dia següent:
Punt únic:
Elecció del Síndic i Sub-Síndic Generals.
Sota la presidència del M.I. Sr. Jordi Font Cabanes, Conseller de més edat de la Parròquia
de Canillo, assisteixen:
Per Canillo

Els MM.II. Srs. Climent Palmitjavila Torres, Antoni Casal Mandicó i Miquel Casal Casal.

Per Encamp

Els MM.II. Srs. Roc Rossell Dolcet, Jordi Mas Torres, Isidre
Torres Pons i Enric Pujal Areny.

Per Ordino

Els MM.II. Srs. Joan Naudi Ambatlle, Enric Dolsa Font, Joan
Martínez Benazet i Josep Ma. Armengol Adellach.

Per La Massana

Els MM.II. Srs. Francesc Grau Esplandiu, Josep Garrallà Rossell, Josep Ma. Rossell Pons i Candid Naudí Mora.

Per Andorra la Vella

Els MM.II. Srs. Jordi Farràs Forné, Antoni Armengol Vila, Robert Cassany Vila i Josep Anton Ribes Roca.

Per Sant Julià de Lòria

Els MM.II. Srs. Joan Jordi Areny, Josep Cases Baró, Albert Pintat
Santolària i Joan Obiols Camillo.

Per Escaldes-Engordany

Els MM.II. Srs. Miquel Aleix Areny, Marcel.lí Albós Riba, Ramon
Canut Bové i Xavier Espot Miró.
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A les onze del mati, aproximadament, el M.I. Sr. Jordi Font Cabanes declara oberta la sessió,
i ordena la lectura de l’ordre del dia, a la qual cosa procedeix immediatament el Sr. Secretari.
Tot seguit, el M.I. Sr. Jordi Font Cabanes adreça als assistents els mots de salutació
següents:
“Molt Il.lustres Senyors:
“En tant que Conseller de més edat de la Parròquia de Canillo m’ha estat concedit l’alt
honor de presidir la Sessió Constitutiva del M.I. Consell General, de la nova legislatura prevista
per al termini comprès entre el 1990 i el 1994.
“Com a resultat del funcionament dels nostres mecanismes institucionals, i en aplicació
dels articles 7, 8 i 27 del Reglament del Consell General, procedirem, tot seguit, a l’elecció de
la nova Sindicatura, que ha de presidir l’Assemblea Andorrana durant els propers quatre anys.
“Prèviament, permeteu-me d’adreçar-vos Molt Il.lustres Senyors la meva més cordial
enhorabona, per haver resultat dipositaris de la confiança del Poble d’Andorra en els comicis
dels proppassats 10 i 17 de desembre. Tant els que han ocupat l’escó de Conseller General
amb anterioritat, com aquells que seuen per primera vegada en aquesta Sala, els desitjo el
més gran encert en les altes responsabilitats que els hi han estat encomanades.
“Així mateix, voldria adreçar als Srs. Francesc Cerqueda Pascuet i Antoni Garrallà
Rossell, Síndic i Sub-Síndic Generals de l’anterior legislatura, el testimoni de la meva reconeixença per la labor que, amb dedicació i encert, han sabut desenvolupar durant el seu
mandat.
“I amb aquestes paraules, crec que podríem procedir, immediatament, a l’examen de
únic punt previst per a l’ordre del dia d’aquesta Sessió Constitutiva.
“Molt agraït per la seva atenció.”
A continuació, el M.I. Sr. Jordi Font Cabanes indica que voldria sotmetre a l’Assemblea
un problema que afecta l’escrutini, en la votació que ha de realitzar-se tot seguit. Es tracta de
la comptabilització dels vots en blanc, ja sigui com a vots nuls, ja sigui com a vots vàlids.
Es formulen opinions contraposades sobre aquesta qüestió. Així, en tant que els MM.II.
Srs. Joan Naudi i Miquel Aleix es pronuncien a favor de la comptabilització dels vots blancs
com a nuls, per aplicació de les disposicions de la Llei Electoral com a normes interpretatives
i supletòries d’allò que estableix l’article 27 del Reglament del Consell General, els MM.II. Srs.
Albert Pintat i Josep Cases manifesten llur opinió que els vots en blanc han d’ésser comptabilitzats com a vàlids. Fonamenten aquesta afirmació, en el fet que l’article 27 del Reglament
del Consell General es refereix a “vots emesos”, i en la impossibilitat d’exercir el dret
d’abstenció en ésser la votació obligatòria.
El M.I. Sr. Francesc Grau considera que ambdues interpretacions podrien ésser igualment vàlides, en permetre-ho el mateix redactat de l’article 27 del Reglament del Consell
General, per això entén que l’Assemblea hauria de pronunciar-s’hi de forma expressa.
Davant la diversitat de criteris, el M.I. Sr. Jordi Font suspèn la sessió per uns deu minuts.
Són dos quarts i cinc de dotze del migdia.
(Durant aquest termini un grup de MM.II. Srs. Consellers Generals, assessorats per
diversos lletrats presents a la Sala, han estat examinant aquesta qüestió en el despatx de la
M.I. Sindicatura).
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A l’hora prevista, reprèn la sessió.
El M.I. Sr. Josep Cases manifesta que es manté la interpretació del vot en blanc com a
vot vàlid. I demana que l’Assemblea vulgui adoptar aquest criteri.
El M.I. Sr. Jordi Font sotmet a la Cambra aquesta proposta i la declara Aprovada per
assentiment, en no formular-se oposició.
Acte seguit, demana als MM.II. Srs. Consellers Generals que proposin llurs candidatures
per als càrrecs de Síndic i Sub-Síndic Generals.
El M.I. Sr. Climent Palmitjavila manifesta que, en nom d’un grup de Consellers Generals,
proposa la candidatura del Sr. Josep Ma. Beal Benedico, per al càrrec de Síndic General, i del
Sr. Josep Casal Puigcernal, per al de Sub-Síndic General.
El M.I. Sr. Enric Pujal indica que, en representació d’un altre grup de Consellers
Generals, presenta la candidatura del Sr. Roc Rossell Dolcet, per a Síndic General, i del Sr.
Isidre Baró Cabanes, per a Sub-Síndic General.
Immediatament, reprèn la discussió sobre una qüestió de procediment. El M.I. Sr. Josep
Cases manifesta que, d’acord amb el mateix article 27 del Reglament del Consell General, la
presentació de les candidatures als càrrecs de Síndic i de Sub-Síndic Generals, com les
votacions, s’efectuen per separat.
Es manifesten en contra d’aquesta opinió, els MM.II. Srs. Climent Palmitjavila, Antoni
Armengol i Jordi Farràs, que interpreten els articles 27 i 7 del Reglament del Consell General
en el sentit que la presentació dels dos noms és prèvia a la votació.
El M.I. Sr. Jordi Font afegeix que el procediment emprat és conforme als precedents
utilitzats per la mateixa Assemblea, i dona per closa la discussió.
Tot seguit, demana si hi ha algun altre M.I. Conseller General que desitgi proposar altres
candidatures i, atès que no es formula cap més proposta, suspèn per uns deu minuts la sessió,
a fi de preparar l’urna i les paperetes.
La sessió reprèn a un quart i cinc d’una, i el M.I. Sr. Jordi Font indica que es procedirà
directament a la votació, que ha d’ésser secreta, d’acord amb les disposicions de l’article 27
del Reglament del Consell General. Explica, així mateix, el procediment per aquest tipus de
votació establert per l’ús i el costum, consistent en que els MM.II. Srs. Consellers Generals,
un a un segons l’ordre protocol.lari, s’aixequin de llur escó, prenguin una papereta amb el
nom dels candidats i altra blanca, així com un sobre, de la taula presidencial, i surtin de la
Sala de Sessions per aïllar-se en el despatx de la Sindicatura i introduir en el sobre la papereta
de la seva elecció. En retornar a la Sala de Sessions, dipositaran el sobre dins de l’urna.
Immediatament, s’inicia la votació. Mentre que el M.I. Sr. Jordi Font ha votat, ha estat
substituït en la presidència pel M.I. Sr. Climent Palmitjavila.
Finalitzada la votació, es procedeix a l’escrutini, que dóna el resultat següent:
- Sr. Josep Ma. Beal Benedico

13 vots.

- Sr. Roc Rossell Dolcet

10 vots.

- Vots Blancs

5 vots.
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No havent assolit cap dels candidats la Majoria Absoluta, que es situaria en 15 vots
segons l’acord adoptat anteriorment, el M.I. Sr. Jordi Font suspèn de nou la sessió, per tal de
preparar l’urna i les paperetes per la segona volta, on el candidat més ben plaçat serà elegit
per Majoria Simple, d’acord amb allò que preveu l’article 27 del Reglament del Consell
General.
A la una i deu minuts, es procedeix a la segona votació, seguint el procediment descrit
anteriorment.
Una volta finalitzada, es procedeix a l’escrutini, que dona el resultat següent:
- Sr. Josep Ma. Beal Benedico

14 vots.

- Sr. Roc Rossell Dolcet

14 vots.

- Vots Blancs

0 vots.

Atès que s’ha produït un empat entre ambdós candidats, es planteja la possibilitat de
repetir la votació. Novament es formulen opinions contraposades, i es sol.licita que els MM.II.
Srs. Consellers Generals, per Parròquies, es pronunciïn. La votació és favorable a la realització
d’una tercera volta per quatre vots a tres.
També es produeixen diverses intervencions relatives a la possibilitat de suspendre per
uns instants la sessió, les quals Són dirimides pel Sr. Jordi Font en el sentit de reprendre
immediatament la votació, en trobar-se l’urna i les paperetes preparades.
Així mateix, els MM.II. Srs. Joan Naudi i Joan Martínez exposen que caldria establir un
criteri sobre les paperetes mal plegades, atès que es podria interpretar com un vot marcat.
El M. I . Sr. Jordi Font aconsella als MM.II. Srs. Consellers que vulguin plegar les
paperetes en dos plecs, tal com es fa habitualment, i contesta a les intervencions precedents
tot indicant que si es planteja aquest supòsit es resoldrà en el mateix moment.
Acte seguit, s’inicia una nova votació, segons el procediment ja descrit, a la que segueix
l’escrutini que dona el resultat següent:
- Sr. Josep Ma. Beal Benedico

14 vots.

- Sr. Roc Rossell Dolcet

14 vots.

- Vots Blancs

0 vots.

En produir-se un nou empat, el M.I. Sr. Jordi Font suspèn la sessió, i emplaça els MM.II.
Srs. Consellers Generals per a les onze hores de demà, dia cinc de gener. Són tres quarts de
tres de la tarda.

P.O. del M.I. Consell General
El Secretari General en funcions

V. i P.
El Conseller de més edat
de la Parròquia de Canillo

