Essent les 12 hores del dia 28 de desembre del 2011, es constitueix l'Hble.
Comú de la Parròquia en sessió tradicional de Sants Innocents per a prendre
de jurament a les noves autoritats.
Sota la presidència l’Hble. Cònsol Major, Sr. Josep PINTAT FORNÉ i de l’Hble.
Cònsol Menor, Sr. Enric SANGRÀ TOMÀS, i amb l’assistència dels Hbles.
Consellers de Comú, Srs. Pere ACHÉ GULIAS, Josep MAJORAL OBIOLS,
Maria Jose MARCH VIVES, Enric NAUDI COSTAFREDA, Beatriz LORENZO
MARTÍN, Joan Antoni LEÓN PESO, Elisabeth AGUILAR SÁNCHEZ, Oliver
ALÍS SALGUERO, Patrick FRASES GARCIA i Joan VIDAL MARTÍNEZ.
L’Hble. Sr. Cònsol Major obre la sessió.
L'ordre del dia de la sessió tradicional de Sants Innocents és:
•

Presa de jurament dels nous elegits i elecció dels diferents càrrecs
comunals

L'Hble. Cònsol Major, Sr. Josep Pintat Forné, procedeix a prendre jurament a:
A la pregunta formulada "Vós, que heu estat elegit/da pel càrrec de Conseller/a
de Comú, JUREU o PROMETEU complir i fer complir la Constitució del
Principat d'Andorra?"
Els Srs. Montserrat Gil Torné, Manel Torrentalle Cairo, Carles Álvarez Marfany,
Josep Majoral Obiols, Dot Jordi Galais, Joan Antoni León Peso,
Maria Servat Codina, Oliver Alis Salguero, Joan Besolí Ribalta, Jaume Ramisa
Elias, Rossend Areny Navarro i Jose Roig Carcel,
Contesten “JURO”
A continuació els nous membres elegits, es retiren per a procedir a l’elecció de
càrrecs del Consell de Comú.
Traslladats novament a la sala, la Sra. Montserrat Gil Torné passa la paraula a
la Sra. Secretària General que llegirà els resultats de les votacions.
Es proclamen doncs, els senyors següents:
PER HBLE. CÒNSOL MAJOR
Amb 10 vots a favor i 2 abstencions
o Montserrat Gil Torné
PER HBLE. CÒNSOL MENOR
Amb 10 vots a favor i 2 abstencions
o Manel Torrentalle Cairo

PER HBLE. CONSELLER MAJOR DE COMÚ
Amb 10 vots a favor i 2 abstencions
o Carles Álvarez Marfany
PER HBLE. CONSELLER MENOR DE COMÚ
Amb 10 vots a favor i 2 en contra
o Josep Majoral Obiols
PER CAPITÀ MOSTAFÀ
Amb 10 vots a favor i 2 abstencions
o Dot Jordi Galais
Quedant com a CONSELLERS DE COMÚ:
o Joan Antoni León Peso
o Maria Servat Codina
o Oliver Alís Salguero
o Joan Besoli Ribalta
o Jaume Ramisa Elias
o Rossend Areny Navarro
o Jose Roig Carcel
Tot seguit i tal com mana el protocol, tornaran a presidir els Hbles. Cònsols,
Srs. Josep Pintat Forné i Enric Sangrà Tomàs i els Consellers de la legislatura,
per a procedir a prendre jurament als càrrecs elegits.
Els Cònsols Major i Menor, els Consellers Major i Menor de Comú i el Capità
Mostafà, han prestat jurament pels càrrecs que han estat elegits amb la fórmula
acostumada, contestant “JURO”.
L’Hble. Sr. Josep Pintat, en aquest acte, també fa entrega a la Cònsol Major
electe, Sra. Montserrat Gil, les claus del Comú, el segell oficial i les medalles
que formen part de la història del Comú, que les hem portat fins ara.
L'Hble. Cònsol Major, Sr. Josep Pintat Forné dirigeix unes paraules als
assistents.
Acabats els juraments permetin unes paraules,
Honorables Consellers i Consellers, distingides autoritats, senyores i senyors.
En els passats comicis celebrats el dia 4 de desembre d’enguany la ciutadania
va escollir democràticament la candidatura continuista encapçala per la Sra.
Montserrat Gil Torné, esdevenint avui amb el seu jurament com a Consol Major
de Sant Julià de Lòria la primera dona que ocuparà aquest càrrec en el si

d’aquesta corporació, i se personalment que aquest fet l’omple doblament de
satisfacció.
Per a ella i per tots els electes que acaben de jurar el seu càrrec en aquesta
sessió Tradicional del Consell de Sant Innocents, els millors desitjos d’ encerts
i èxits en totes les vostres decisions, i com no, per part meva, del consol
menor i de tots els membres de l’Hble Comú de l’actual corporació el nostre
mes lleial suport i col·laboració per tot allò en que ens poguessin necessitar.
Avui ens troben immersos en una profunda crisis econòmica, que qüestiona el
nostre futur, i atenta contra el nostre estat del benestar.
D’aquí que el nostre model d’estat degut a la conjuntura actual requereix una
relació equilibrada entre els comuns i l’administració central, d’acord amb una
política de modernització i de descentralització, i pel seu assoliment es
necessita del diàleg i del consens global de totes les institucions.
Els comuns en aquest entorn tenen molt que dir i molt que aportar.
Com bé sabeu, els Comuns, són les administracions més properes als
ciutadans, i això, les fa conèixer de ben a prop, la realitat de les parròquies.
Igualment, són les primeres, que han de contribuir a millorar el futur de tots,
encarant reptes, i aportant solucions amb sensibilitat i rigor.
No en va, la nostra Constitució, reconeix als comuns el principi d’autogovern,
emmarcat per les lleis qualificades, en especial la de delimitació de
competències i transferències, i dotant-los de potestat normativa. I es sempre
dins el marc dels principis que atorga la carta magna on s’han de cercar les
solucions a un model de finances publiques deficient, a l’impacte de la crisis, i
prosseguir en el desenvolupament del país i per tant de les parròquies, cada
una amb les seves singularitats i totes juntes formant, l’Estat Andorra.
Per tant no ens trobem avui enfront d’una crisis institucional, on s’ha volgut
estigmatitza els comuns, com algunes veus ens han volgut fer creure si no
com he dit abans en front d’una crisis econòmica importada.
I que quedi clar no defenso ni parroquialisme ni nacionalisme si no d’afrontar,
amb, rigor, treball, cooperació, i solidaritat les transformacions que ens planteja
la conjuntura actual, defugin de debats estèrils i caducs.
I es en aquest moments complexos, quan mes que mai ,que aquest valors, els
nostres, prenen tot el seu significat i marcaran el nostre esdevenir. I aquesta es
la línia que hem seguit duran aquest dos mandats.
Per acabar dir vos que ha estat, per mi, un honor ser el Cònsol Major d’aquest,
Hble. Comú ,durant aquest dos mandats, i us puc assegurar, que com un
ciutadà mes ,estaré, com sempre, al seu servei.
Vull agrair molt sincerament la col·laboració, i suport, que he tingut en els dos
equips de Comú ,que he encapçalat, i especialment del Cònsol menor,
integrats per persones de diversos perfils, i de les quals puc dir, que han
treballat, amb fermesa i dedicació pel bé de Sant Julià de Lòria.
Amb el màxim respecte, per les institucions del nostre país, i la defensa d’uns
principis morals, que posen al davant de tot, el servei als nostres ciutadans.
Al mateix temps, el mes profund reconeixement per tots els treballadors del
comú, sense ells la nostra tasca no hauria estat possible.

Reitero de nou la més enhorabona als nous electes i ara cedeixo la paraula a
la propera Cònsol Major de Sant Julià de Lòria, Sra. Montserrat Gil Torné a la
que dono el relleu amb un enorme plaer i amb una gran confiança en la seva
tasca i en la dels seus companys.
Moltes gràcies.
La Sra. Montserrat Gil Torné, Cònsol Major electe, dirigeix unes paraules als
assistents.
Bon dia a tothom, la veritat es quan es veu aquesta sala plena de “gom a gom”,
hem costa respirar.
Intentaré fer el meu discurs, el més clar possible, la veritat es que estic
emocionada.
Honorables Cònsols, Honorables Consellers de Comú, M.I. Consellers
Generals, autoritats, companys, familiars, amics, senyores i senyors.
Els darrers dies he estat pensant en aquest moment. He estat donant-li voltes,
moltes voltes al que representa aquest instant.
Jurar el càrrec de Cònsol, els que ho heu estat, ho sabeu bé, no és simplement
completar un procés electoral o confirmar el resultat dictat per les urnes.
Jurar el càrrec de Cònsol Major de Sant Julià de Lòria és, per sobre de tot,
signar un compromís amb la parròquia i amb tota la gent que hi viu, que hi
treballa i què, en definitiva, li dona vida als nostres pobles.
Ser Cònsol de Sant Julià de Lòria no és qualsevol cosa.
La meva mare quan va saber que anava de candidata, no li va agradar gens,
em va dir, què dirà la gent si ho fas malament, m’ho ha repetit moltes vegades,
jo crec mama que no ho faré malament, no ho farem malament, tots ho farem
molt bé. Amb ajuda de tots vosaltres, evidentment.
Ser Cònsol de la nostra parròquia és el màxim orgull que un Lauredià, en
aquest cas Laurediana, i ho dic ben fort, pot desitjar.
Tinc, jo i tots els companys que formen el meu equip de Comú, una enorme
responsabilitat.
En som conscients i així en prenem possessió.
Puc dir, ben alt i ben clar, que la nostra parròquia disposa del millor equip per
dirigir-la.
Compto, al meu costat, amb persones fidels i honestes. Professionals
preparats i amb empenta, però què, alhora, són gent del poble.
Un equip de persones a les que us podreu dirigir, que podreu trobar-les fent
vida normal, al carrer, a les botigues. En definitiva persones properes.
Així vull que sigui i així serà.
Us he parlat de responsabilitat, la nostra, la meva. Però la responsabilitat es fa
extensiva, com no pot ser d’altra forma, als membres de l’oposició. Vull creure,
i veure, que els Consellers electes del Partit Socialdemòcrata que avui han
jurat el seu càrrec seran més “membres de la col·laboració” que “membres de
l’oposició” i així ho espero.
Formar part de la màxima institució de la parròquia obliga a tenir la ment neta i
lliure d’artificis.
La situació així ho requereix.

Sant Julià de Lòria té projectes, té oportunitats i té peculiaritats que la fan
enormement atractiva.
El nostre principal objectiu és materialitzar tot això, i la nostra fita garantir i
millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans.
Aquest Comú no viurà moments de lluïment, ho hem dit i ho he repetit al llarg
de la nostra campanya electoral, ni el nostre ni cap altre.
Però aquest fet no serà impediment per fer que la parròquia avanci, amb pas
ferm, cap a la reactivació i el creixement econòmic què, entre tots, haurem
d’assolir.
No hem promès allò que no puguem fer, i tot el que farem ho farem amb l’ajut i
la complicitat de tots vosaltres, tots els ciutadans.
Treball, dedicació, esforç, il·lusió, rigor, creativitat i honestedat.
Aquestes són les premisses que ens guien i aquests són alguns dels valors
que aplicarem al dia a dia a Casa Comuna.
Els mateixos valors que també us demanem a tots.
Finalitzo la meva intervenció, la meva primera intervenció com a Cònsol de
Sant Julià de Lòria, fent un sincer reconeixement als Cònsols sortints, Josep i a
l’Enric, i també a tots els membres del seu equip de Comú, per tot el vostre
treball i esforç al llarg dels darrers anys.
A tots moltes gràcies.
I gràcies, també, als quatre candidats que han fet el mateix camí amb nosaltres
i que, malgrat no haver estat elegits, de ben segur seguiran al nostre costat.
Els tenim tots quatre aquí, i per tant per mi es un gran honor també tenir-los en
un dia com avui.
Per finalitzar, desitjar-vos, a tots els presents i a totes les lauredianes i als
lauredians, que el 2012 sigui un any ple d’èxits i d’encerts.
Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos en un dia tant especial per tots
nosaltres. I a tots us desitjo una bona entrada d’any.
Havent-se complimentat l'ordre del dia, es dóna per closa la present sessió
amb la lectura de l’acta d’avui, que tots troben conforme i s’aprova.

