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Essent les 12,30 hores del dia 28 de desembre del 2019, es constitueix l'Hble.
Comú de la Parròquia en sessió tradicional de Sants Innocents per a prendre
jurament a les noves autoritats.
Sota la presidència de 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, Josep Lluís Donsión Pichel, Joan Albert Farré Santuré, Rossend Duró
Sánchez i Maria Servat Codina.
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 Miquel Vila Bastida, procedeix a prendre
jurament i a lliurar la corresponent medalla i pin de la Corporació:
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. Josep Majoral Obiols, Mireia Codina Lucas, Maria Angels Marfany
Puyoles, Rossend Duró Sánchez, Maria Servat Codina, Carles Felip Pereira
Barros, Cristià March Vives, Sonia Carrillo Bardaji i Diana Sanchez Acosta
contesten “Juro”.
Els Srs. Cerni Cairat Perrigault, Maria Angela Ache Feliu i Sofia Cortesao
Travesset, contesten “Prometo”.
Els nous membres elegits, es retiren per a procedir a l’elecció dels càrrecs del
Consell de Comú.
A continuació els membres sortints, cedeixen el seu lloc a la sala del Consell de
Comú als membres entrants per a l’elecció dels càrrecs.
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Una volta elegits els càrrecs, es proclamen, els senyors següents:
PER HBLE. CÒNSOL MAJOR
Amb 9 vots a favor i 3 abstencions
o Josep Majoral Obiols

PER HBLE. CÒNSOL MENOR
Amb 9 vots a favor i 3 abstencions
o Mireia Codina Lucas

PER HBLE. CONSELLER MAJOR DE COMÚ
Amb 9 vots a favor i 3 abstencions
o Maria Angels Marfany Puyoles

PER HBLE. CONSELLER MENOR DE COMÚ
Amb 9 vots a favor i 3 abstencions
o Rossend Duró Sánchez

PER CAPITÀ MOSTAFÀ
Amb 9 vots a favor i 3 abstencions
o Maria Servat Codina
Quedant com a CONSELLERS DE COMÚ:
o Carles Felip Pereira Barros
o Cristià March Vives
o Sonia Carrillo Bardaji
o Diana Sanchez Acosta
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o Cerni Cairat Perrigault
o Maria Angela Ache Feliu
o Sofia Cortesao Travesset
Tot seguit, tal com mana el protocol, tornaran a presidir els Hbles. Cònsols, Srs.
Josep Miquel Vila Bastida i Julià Call Reig 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 Miquel Vila Bastida, en aquest acte, també fa entrega al Cònsol
major electe, Sr. Josep Majoral Obiols, de les claus del Comú, el segell oficial i
les medalles que formen part de la història del Comú.
L'Hble. Cònsol major, Sr. Josep Miquel Vila Bastida dirigeix unes paraules als
assistents.
El Comú, segurament és una de les Institucions més velles. Tenim un recull des de
l’any 1.435 on consten els Cònsols de Sant Julià de Lòria, també surten els de la
parròquia d’Andorra la Vella, properament es farà una edició del recull, per tant
tindreu l’honor de formar part d’aquest recull històric de Cònsols.
Abans s’elegia per caps de casa, per Quarts i després el Consell de Comú i el Consell de
Comú elegia i formava part del Consell de la Terra. Posteriorment ha anat evolucionant,
anys després, no només els caps de casa sinó tots els andorrans, els homes andorrans
votaven i després les dones andorranes. Fins a principis dels anys vuitanta, cada dos
anys es canviava la meitat del Comú, posteriorment, als vuitanta es canviava el Comú
cada quatre anys, abans hi havia una continuïtat, perquè només es canviava la meitat,
després això es perd, però avui veient els membres de la nova Corporació, que formaran
part, veiem una forma de continuïtat, en el sentit de, l’experiència, el senyor Majoral ha
estat dotze anys al Comú, el senyor Duró també dotze anys al Comú, la senyora Servat
també porta vuit anys al Comú, per tant, tenim gent amb experiència, tenim gent amb
renovació, hi ha membres que no han estat mai al Comú i ara hi seran i també tenim
membres amb una tradició familiar, per exemple, el senyor Cerni Cairat, qui no coneix
el seu avant-padrí, el rememorat Síndic Francesc Cairat o el seu pare que també va ser
Cònsol, el senyor Josep Maria Cairat amb la legislatura del senyor Ricard Tor, e.p.d.,
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tenim el senyor Rossend Duró que el seu padrí també va estar, la senyora Maria Servat,
el seu pare també va estar al Comú, la senyora Mireia Codina, el seu pare va ser
Conseller de la Vall, el pare de la senyora Maria Angels Marfany també va estar, el
senyor Marcel Marfany, e.p.d., es a dir, hi ha una tradició familiar; hi ha renovació, hi
ha tradició familiar i hi ha experiència, per tant hi ha continuïtat institucional. Em
queda doncs agrair als membres de la Corporació sortint, agrair l’esforç, la dedicació que
han mostrat al llarg d’aquests quatre anys. Hem fet el millor que hem sabut, no hem fet
més perquè ha vegades no hem pogut o no hem arribat, ens hauria agradat haver pogut
fer més però no ha estat possible, però deu ni do el que hem fet, hem estat units
defensant la parròquia, en temes importants, tant la majoria com l’oposició tots junts,
ho hem fet amb honorabilitat, la honorabilitat que comporta aquest càrrec, podem estar
orgullosos del que hem fet, gràcies a tots i en nom propi i dels Consellers del Comú
sortints, desitgem al nou Consolat molts encerts, que puguin treballar el més units
possible per tirar endavant els temes importants de la parròquia, lluny de les diferències,
nosaltres, els sortints, ens posem a la vostra disposició per ajudar-vos en tot allò que
puguem ajudar, visca Sant Julià de Lòria, visca Andorra.
El Sr. Josep Majoral Obiols, Cònsol major electe, dirigeix unes paraules als
assistents.
Distingides autoritats, senyors i senyores,
Quan ara fa poc més de quinze anys vaig entrar en política ho vaig fer amb il·lusió i una
convicció, la de millorar les condicions de vida dels nostres conciutadans. En tot aquests
anys he tingut l’honor de servir a Andorra des de diversos llocs de responsabilitat i he
de confessar-vos que de tot ells la il·lusió i la convicció ha estat sempre la mateixa.
Avui en plena maduresa personal i política afronto amb enorme felicitat, il·lusió i igual
quantitat d’humilitat i realisme un dels dies més importants de la meva vida, ser el
màxim gestor polític del lloc on he nascut.
Esdevenir algun dia el Cònsol major de Sant Julià de Lòria és un fet que mai em va
passar pel cap el dia que vaig acceptar el repte d’entrar en política, tot i que faltaria a la
veritat si digués que amb el pas del temps no he pensat en ser-ho en alguna ocasió. És
inherent a l’ésser humà el desig d’avançar en tot els camps en què transcorre la seva
vida.
En el meu cas, he prosperat en el camp professional i en el de la política, i en paral·lel
també en el personal formant una família sense el suport de la qual avui no estaria aquí.
Com tampoc seria qui sóc sense la meva germana i el paper dels meus pares que aviat
van saber veure què era el millor per a mi. A tots ells, els agraeixo profundament el
paper que juguen en el meu dia a dia.
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Avui enceto una etapa acompanyat d’un equip de persones preparades, il·lusionades,
motivades i mogudes per un esperit de millora de la nostra parròquia des de tots els
punts de vista.
Són els millors companys de viatge i espero d’ells que, igual que jo faré, treguin el millor
de sí mateixos per fer de Sant Julià de Lòria un lloc de referència en el conjunt
d’Andorra.
És el contracte que vam signar amb els electors.
La important majoria que ens ha atorgat la victòria en les eleccions del passat dia 15 no
m’ha impedit veure que un 40% de la gent que va anar a votar es va decantar per l’opció
de Desperta Laurèdia que representen en aquesta Cambra el senyor Cairat i les senyores
Aché i Cortesao. Per nosaltres són Consellers amb certa divergència de criteri respecte a
la nostra forma de veure la política, però en cap cas enemics. Per tant, tot i no haver
rebut el suport per a esdevenir Consol major, com tampoc li han donat a la meva
companya la senyora Codina per al càrrec de Cònsol menor, ni a la senyora Marfany
com a Consellera major, ni al senyor Duró com a Conseller menor ni a la senyora Servat
com a Capità mostafà, mirant-los als ulls els vull dir avui que els estenc la mà per
treballar de forma conjunta en tots aquells temes que puguin fer avançar Sant Julià de
Lòria. Només hi ha una parròquia, no dues i no defallirem en l’intent de deixar enrere la
divisió i la manca de concòrdia que ha caracteritzat els darrers mandats.
Entenc que fer política és aixecar-te cada dia pensant en construir, proposar, acordar i
avançar. Escoltar, sobretot i després actuar. I no de manera precipitada, sinó de manera
raonada, amb arguments, dades i vocació de servei, durant tots i cadascun dels dies del
mandat. Si no pensés això amb tota seguretat no estaria en el servei públic. Les
Lauredianes i els Lauredians han estat l’epicentre de la nostra campanya. Els hem
escoltat i saben que sense ells no podrem prosperar.
Els treballadors del Comú i els habitants de la parròquia són el binomi indispensable per
aplicar les polítiques que portem al nostre programa.
Per a nosaltres és prioritari que la parròquia recuperi la il·lusió, el dinamisme i per això
fomentarem la participació ciutadana, perquè la parròquia és cosa de tothom.
Dinamitzar l’economia de Sant Julià de Lòria, fixar pressupostos de dèficit 0 amb
objectius clars, millorar la qualitat de vida a la parròquia amb nous espais on fer esport,
aconseguir una ciutat amable i accessible, fer de Sant Julià de Lòria un referent en el
sector de les energies renovables, tornar a ser un referent cultural i esportiu de la mà de
les entitats, millorar la qualitat de vida de la ciutadania i especialment dels més
exposats, aquests són alguns dels objectius que ens marquem en aquest propers quatre
anys. En definitiva, les persones que viuen a Sant Julià de Lòria se l’han de fer seva, han
de sentir-se orgulloses de viure aquí.
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Per ja anar acabant, vull tenir unes paraules d’agraïment pel senyor Joan Albert Farré,
així com pels integrants del nostre equip els Consellers senyors Rossend Duró i Maria
Servat, per la lleial tasca d’oposició que han fet en aquests darrers quatre anys. També
per al a resta de l’equip comunal pel servei que han prestat tot el llarg d’aquesta
legislatura.
Per finalitzar, vull dir que he jurat el càrrec amb el convenciment que d’aquí a quatre
anys Sant Julià de Lòria estarà molt millor. Mirant el meu voltant i veient les persones
que estan avui aquí assegudes no puc imaginar una cosa diferent.
Moltes gràcies a tots.
L’Hble. Conseller Major, Sr. Joan Visa Tor dirigeix unes paraules als assistents.
Gràcies senyor Cònsol.
Sempre els senyors Cònsols agraeixen a la Corporació, als Consellers la seva tasca i
implicació i avui, com a Conseller, vull fer constar que, he tingut el plaer d’estar amb
vostè durant dos consolats i voldria agrair en nom propi i dels meus companys, agrair al
senyor Cònsol i amic meu des de fa molts anys, la feina, implicació i esforç durant
aquest Consolat.
També voldria felicitar al consolat entrant que tinguin molts encerts. A l’oposició
entrant dir que siguin rigorosos i ferms com l’oposició que hem tingut, amb els quals
hem lluitat per la parròquia junts, ens han aportat idees, ens han ajudat per a que Sant
Julià de Lòria tirés endavant.
Per acabar, senyor Cònsol i amic, hem estat dos Consolats, vuit anys, i us vull agrair i
felicitar per la gran tasca que ha portat a terme i quedarà a la història tot el que vostè a
fet per Sant Julià de Lòria i tothom veurà el que ha fet per la parròquia. Moltes gràcies
senyor Cònsol.
L'Hble. Cònsol major, Sr. Josep Miquel Vila Bastida respon,
Moltes gràcies senyor Visa, no he fet més que qualsevol altre, gràcies per les seves
paraules.
L'Hble. Cònsol Major, Sr. Josep Miquel Vila Bastida convida a tots a un petit
aperitiu acompanyats dels seus familiars i amics que avui estan presents.
Havent-se complimentat l’ordre del dia, es dóna per closa la present sessió,
aprovant tots els presents l’acta d’avui.
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P.O. de l’Hble. Comú

Vist-i-plau

Secretària general

Cònsol major

