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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ 
DIA 12 DE MARÇ DEL 2019 

 
 
Essent les 12,30 hores del dia 12 de març del 2019, es constitueix l’Hble. Comú de 
la Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió ordinària. 
 
Presideix la sessió 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, Joan Albert Farré Santuré  i Rossend Duró 
Sánchez. 
 
S’excusa l’absència de les Hbles. Sres. Francesca Barbero Cáceres i Maria Servat 
Codina. 
 
ORDRE DEL DIA  
1. Presa de jurament del senyor Josep Lluís Donsión Pichel per al càrrec de 

Conseller de Comú. 
2. Elecció i presa de jurament del càrrec de Capità Mostafà. 
3. Modificació de la composició de la comissió de Cultura.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Passem al primer punt de l’ordre del dia: 
1.- Presa de jurament del senyor Josep Lluís Donsión Pichel per al càrrec de 
Conseller de Comú. 
Vist el Decret de data 22 de febrer del 2019 publicat al BOPA número 20 de data 
25 de febrer del 2019 pel qual el Cap de Govern en funcions notifica la renúncia 
al càrrec de Conseller del Comú de Sant Julià de Lòria presentada pel senyor 
Josep Roig Carcel i proclamant elegit per al càrrec de Conseller del Comú al Sr. 
Josep Lluís Donsión Pichel.  
Abans de continuar, voldria agrair la tasca que ha portat a terme, important tasca 
i brillant en col·laboració amb tot l’equip, que han format part de la majoria com 
de l’oposició pels temes de cultura que ha desenvolupat en aquests tres anys el 
senyor Roig. Per tant moltes gràcies per col·laborar amb el Comú i la parròquia 
pel que ens heu fet avançar, senyor Roig, moltes gràcies en nom de tots. Hem 
intentat fer força feina, encara no hem acabat i la feina que hem fet crec que és 
positiva i en tenim un bon record i esperem que aquesta relació que hem tingut 
la puguem mantenir durant molts anys tots els del Comú. Per tant moltes gràcies 
senyor Josep Roig en aquest sentit. 
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Continuem doncs. En compliment de l’article 64 de la Llei qualificada de règim 
electoral i referèndum procedim a prendre jurament al senyor Josep Lluís 
Donsión Pichel, si us voleu apropar si us plau. 
 
A la pregunta formulada "Vós, que heu estat elegit pel càrrec de Conseller de 
Comú, JUREU o PROMETEU complir i fer complir la Constitució del Principat 
d'Andorra?" 
El Sr. Josep Lluís Donsión Pichel, contesta “juro”. 
Si així ho feu bon andorrà sereu. Us faig lliurament de la medalla de Conseller i 
del pin de la corporació.  
 
Abans de passar al següent punt, permeteu-me donar la benvinguda al senyor 
Josep Lluís Donsión i esperem que amb continuïtat i amb solidaritat puguem 
lluitar amb això que ens uneix a tots que és millorar la parròquia, col·laborar amb 
el Comú per millorar la parròquia de Sant Julià de Lòria. I segur que amb aquesta 
dedicació, com esperit que teniu de funció pública per la parròquia, col·laborareu 
amb tots nosaltres i aconseguirem uns bons resultats. Per tant, benvingut al 
Comú de Sant Julià de Lòria.  
 
Passem al següent punt de l’ordre del dia.  
2.- Elecció i presa de jurament del càrrec de Capità Mostafà. 
La tradició de Sant Julià de Lòria històricament i està escrit a les cadires que tenim 
a banda i banda, s’elegien els Cònsols, s’elegia el Cònsol major, el Cònsol menor 
desprès s’elegia el Conseller major i el Conseller menor, i el Capità Mustafà.  
En realitat, històricament es cuidava de dos funcions. Es deia capità Mustafà al 
1916 està escrit així, però presumiblement, històricament, podia ser capità 
Mostassà. Perquè es cuidava de les mesures, de posar ordre en les mesures, hi 
havia els moliners que portaven blat i altres coses i portava el control de les 
mesures, que mesuressin bé. Era una mica el control financer de la parròquia. En 
aquells moments el valor d’intercanvi més important era el gra i altres elements. 
Per tant aquest és un càrrec important. Desprès hi havia uns representants de 
Quarts que formaven part del Comú però aquests cinc en realitat eren els que 
portaven el que seria una Junta de govern per tant seria el Govern del Comú i 
estaven delegats com a tal. En aquest ordre sempre era el cinquè de la llista. El 
primer era el Cònsol major, el segon era el Cònsol menor, el Conseller major, el 
Conseller menor i el Capità Mostassà. I aquest era un càrrec que fins a la data 
d’avui ostentava el senyor Josep Roig i que a partir d’avui seguint el protocol de 
la llista, li pertoca al senyor Joan Gómez.  
 
Aleshores proposo com és tradició el senyor Joan Gómez Martínez com a Capità 
Mostafà.  
Vots a favor? S’aprova per unanimitat. 
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Molt bé, procedim doncs a la presa de jurament pel càrrec de Capità Mostafà, si 
us voleu apropar senyor Joan Gómez Martínez.  
A la pregunta formulada "Vós, que heu estat elegit pel càrrec de Capità Mostafà, 
JUREU o PROMETEU complir i fer complir la Constitució del Principat 
d'Andorra?" 
El Sr. Joan Gómez Martínez, contesta “juro”. 
Si així ho feu bon andorrà sereu, ja podeu ocupar el lloc que us pertoca a la sala 
de sessions.  
 
Passem al següent punt:  
3.- Modificació de la composició de la comissió de Cultura. 
La Comissió de cultura de la qual en formava part el senyor Josep Roig i n’era el 
president. Aleshores proposem que la presidència de la Comissió de cultura 
recaigui ara en el senyor Josep Lluís Donsión Pichel.  
S’aprova la proposta? S’aprova per unanimitat 
 
Sense haver-hi res més en l’ordre del dia i abans de finalitzar, benvingut Sr. 
Donsión a casa nostra, a casa vostra i esperem que pugueu donar continuïtat a la 
brillant feina que ha fet el senyor Roig. S’aixeca la sessió, moltes gràcies per la 
vostra assistència. 
 
 

P.O. de l’Hble. Comú Vist-i-plau 
Secretària general Cònsol major 

 


