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 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ 
DIA 16 DE GENER DEL 2020 

 
 
Essent les 19,00 hores del dia 16 de gener del 2020, 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 Majoral Obiols i l’Hble. Cònsol 
Menor, Sra. Mireia Codina Lucas i amb l’assistència dels Hbles. Consellers de 
Comú, Srs. Maria Angels Marfany Puyoles, Rossend Duró Sánchez, Maria Servat 
Codina, Carles Felip Pereira Barros, Cristià March Vives, Sonia Carrillo Bardají, 
Diana Sánchez Acosta, Cerni Cairat Perrigault, Maria Angela Ache Feliu i Sofia 
Cortesao Travesset.  
 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Bona tarda a tots, abans d’iniciar l’ordre del dia, voldria agrair la gran assistència 
en un dia tant especial com avui, es una sessió bàsicament de juraments, la sessió 
que engega el consolat de manera oficial, amb la constitució de tots els òrgans de 
funcionament del Comú, una vegada més gràcies a tots per la vostra assistència.  
 
 
ORDRE DEL DIA  

 
1. Proposta de constitució de la Junta de Govern: 

a. Nomenament de membres 
b. Delegació de competències 

2. Proposta de creació i composició de les Comissions. 
3. Proposta de nomenament i presa de jurament de la Secretària general. 
4. Proposta de nomenament i presa de jurament de la Interventora. 

comunal. 
5. Delegacions. 
6. Proposta de nomenament de membres dels Consells d’administració: 

• Camprabassa, S.A. 

• Escola Bressol Laurèdia, S.A.U. 

• Sasectur, S.A.U.  

• Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià de Lòria, S.L.U. 
7. Nomenament del Bander. 
8. Nomenament i presa de jurament dels Deseners i Manadors de la 

parròquia. 
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Es passa a tractar el primer punt de l’ordre del dia:  
 
1.Proposta de constitució de la Junta de Govern: 

a. Nomenament de membres 
b. Delegació de competències 

 
a.- Nomenament de membres 
Vist el capítol V-La Junta de Govern de l’Ordinació d’organització i funcionament 
dels comuns, s’aprova per unanimitat la constitució de la Junta de Govern de la 
manera següent: 

• Hble. Sr. Josep Majoral Obiols- Cònsol major  

• Hble. Sra. Mireia Codina Lucas  - Cònsol menor 

• Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles – Consellera major  

• Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez – Conseller menor  

• Hble. Sr. Maria Servat Codina – Capità mostafà  

• Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros – Conseller  

• Hble. Sr. Cristià March Vives – Conseller  

• Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají – Consellera 

• Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta – Consellera  

 
b.- Delegació de competències 
De la mateixa manera, s’aprova per unanimitat la delegació de competències a la 
Junta de Govern següents: 
1. Resolució de totes les sol·licituds presentades, relatives a activitats comercials 

i industrials, les llicències i les autoritzacions en matèria d’urbanisme – 
exceptuant les llicències d’autorització de Plans Parcials i Plans Especials-, 
declaracions de béns immobles,  d’inscripció al Cadastre, cens de població, 
cens electoral, altes i baixes de guals, administratives i socials. 
En general, la resolució d’altres llicències i permisos relatius a fets imposables 
contemplats en les ordinacions tributàries i de preus públics.  

2. Les autoritzacions per a l’ocupació de domini públic. 
3. La resolució de procediments sancionadors, inclosos els relatius a urbanisme 

i tributs. 
4. L’adopció dels acords de liquidació tributària previstos per la normativa 

vigent. 
5. Convocatòria de concursos públics i consultes de preus referents a obres 

públiques, serveis i equipaments. 
6. La interposició d’accions davant el Tribunal Constitucional. Així com, 

l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa del Comú en 
matèries de competència del Consell. 
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7. Informe i seguiment de tots els tràmits precontenciosos o contenciosos iniciats 
pel Comú o instats contra ell. 

8. Les resolucions en matèria de personal propi del Comú, contractació de 
personal, regulació del seus salaris i assignació dels respectius llocs de treball, 
convocatòria de concurs públics, incoació i la resolució de procediments 
sancionadors i dels expedients disciplinaris, i en general, totes aquelles 
competències que li atorguen les disposicions de l’Ordinació de la Funció 
Pública.  

9. Contractació dels tècnics assessors que requereixi la corporació. Sol·licitar 
informes i assessorament jurídic o auditories, referents a temes relacionats 
amb el funcionament del Comú, amb els tràmits judicials que impliquin al 
Comú o que interessin per a l’estudi i control dels projectes en curs d’execució 
i a l’activitat administrativa en general.  

10. Analitzar i proposar la procedència de permutes i les delimitacions amb 
terreny comunal. 

11. Totes aquelles funcions i facultats regulades per l’Ordinació del cadastre de 
la parròquia de Sant Julià de Lòria i pel Reglament d’obtenció de dades per a 
la formació de dades del cadastre de la parròquia de Sant Julià de Lòria. 
Nomenar els membres que han de formar part de la Comissió del Cadastre. 

12. Totes aquelles funcions i facultats contemplades a la Llei 8/2005 dels agents 
de circulació i Reglaments relatius al servei de circulació de la parròquia de 
Sant Julià de Lòria. 

13. La resolució dels recursos administratius ordinaris que siguin interposats 
contra actes del Comú, segons Ordinació del Comú de Sant Julià de Lòria. 

14. En general, tots aquells actes i decisions que afectin el funcionament 
administratiu del Comú. 

15. Les altres competències que expressament li atribueixin les lleis i les que la 
legislació assigna al Comú i no adjudica a cap altre òrgan comunal. 

16. Adopció de decisions en cas d’urgència. Aquestes decisions i la seva evolució 
o resultat, hauran d’ésser comunicades el més aviat possible en el decurs de 
la sessió del Consell de Comú immediata. 

 
2. Proposta de creació i composició de les Comissions. 
De conformitat amb l’establert en el Capítol VI.-Comissions i més concretament 
en l’article 14 de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns, 
s’aprova per unanimitat en aquest Ple les següents comissions:  
 
COMISSIÓ DE FINANCES 
Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles - Presidenta 
Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají 
Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta  
Hble. Sr. Cerni Cairat Perrigault 
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COMISSIÓ DE MANTENIMENT, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez - President 
Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles 
Hble. Sra.  Maria Servat Codina 
Hble. Sra. Sofia Cortesao Travesset 
 
COMISSIÓ DE SOCIAL 
Hble. Sra. Maria Servat Codina - Presidenta 
Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles 
Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros 
Hble. Sra. Maria Angela Aché Feliu 
 
COMISSIÓ CIRCULACIÓ-APARCAMENTS 
Hble. Sr.  Cristià March Vives - President 
Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez 
Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta 
Hble. Sra. Maria Angela Aché Feliu 
 
COMISSIÓ DE CULTURA I EDUCACIÓ 
Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají - Presidenta 
Hble. Sr. Cristià March Vives  
Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros 
Hble. Sra. Maria Angela Aché Feliu 
 
COMISSIÓ D’URBANISME I CADASTRE 
Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros - President 
Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez 
Hble. Sr. Cristià March Vives 
Hble. Sr. Cerni Cairat Perrigault 
 
COMISSIÓ DE TURISME I ESPORTS 
Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta - Presidenta 
Hble. Sra. Maria Servat Codina 
Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají 
Hble. Sra. Sofia Cortesao Travesset 
 
3. Proposta de nomenament i presa de jurament de la Secretària general. 
D’acord amb el que disposa el Capítol VII-El Secretari General, article 15 de 
l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns, proposo nomenar a la 
senyora Judith Albós Raya, per al càrrec de Secretària General del Comú de Sant 
Julià de Lòria. 
S’aprova el nomenament? s’aprova per unanimitat 
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Vist el nomenament, la senyora Judith Albós Raya ens ha sol·licitat l’excedència 
amb reserva de plaça. 
Acte seguit es declara a la senyora Judith Albós Raya en situació d’excedència 
amb reserva de plaça. 
Queda nomenada per al càrrec de Secretària General la senyora Judith Albós 
Raya, en excedència amb reserva de plaça, durant el temps que exerceixi el seu 
càrrec, tal com preveu l’article 36 i l’apartat 1 de la Disposició Addicional setena 
de l’Ordinació de la funció pública del Comú de Sant Julià de Lòria, del 
30/12/2002. 
 
Passem a la presa de jurament de la Secretària General.  
A la pregunta formulada "Vós Judith Albós Raya que heu estat nomenada pel 
càrrec de Secretària General del Comú de Sant Julià de Lòria, JUREU o PROMETEU 
acatar la Constitució del Principat d'Andorra?" 
La Sra. Judith Albós Raya contesta "JURO"  
Si així ho feu, bona andorrana sereu. Felicitats.  
 
4. Proposta de nomenament i presa de jurament de la Interventora comunal. 
Tal com s’estableix en el Títol V, Capítol IV, Intervenció Comunal, article 92 de la 
vigent Llei 10/2003 del 27 de juny, de les Finances Comunals, proposo nomenar 
a la senyora Montserrat Neras Sanahuja, pel càrrec d’Interventora del Comú per 
la durada del mandat comunal. 
S’aprova el nomenament? s’aprova per unanimitat. 
Vist el nomenament, la senyora Montserrat Neras Sanahuja ens ha sol·licitat  
l’excedència amb reserva de plaça. 
Acte seguit es declara a la senyora Montserrat Neras Sanahuja en situació 
d’excedència amb reserva de plaça. 
Queda nomenada per al càrrec d’Interventora del Comú la senyora Montserrat 
Neras Sanahuja, en excedència amb reserva de plaça, durant el temps que 
exerceixi el seu càrrec, tal com preveu l’article 36 i l’apartat 2 de la Disposició 
Addicional setena de l’Ordinació de la funció pública del Comú de Sant Julià de 
Lòria, del 30/12/2002. 
 
Passem a la presa de jurament de la Interventora comunal.  
A la pregunta formulada "Vós Montserrat Neras Sanahuja que heu estat nomenada 
pel càrrec d’Interventora del Comú de Sant Julià de Lòria, JUREU o PROMETEU 
acatar la Constitució del Principat d'Andorra?" 
La Sra. Montserrat Neras Sanahuja contesta "JURO"  
Si així ho feu, bona andorrana sereu. Felicitats.  
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5. Delegacions 
Vist l’article 34 del Text refós del Codi de l’Administració, publicat al BOPA en 
data 10 de juliol del 2019, 
S’aprova per unanimitat en aquest Ple les següents delegacions: 
1.- Delegació de signatura 
a.- En aplicació de les disposicions contingudes en l’Ordinació d’organització i 
funcionament dels Comuns, i en compliment en concret de l’article 10 apartats 3 
i 4 de dita Ordinació, el Cònsol Major, Hble. Sr. Josep Majoral Obiols faculta a la 
Cònsol Menor, Hble. Sra. Mireia Codina Lucas i als Consellers Major i Menor del 
Comú, Hbles. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles i Sr. Rossend Duró Sánchez, 
per a que el substitueixin, per aquest ordre, en la representació del Comú, en cas 
d’absència o incapacitat.  
b.- Pel que fa a l’ordenació de pagaments s’efectuarà tal com determina els 
articles 81 i 85 de la vigent Llei 10/2003 del 27 de juny, de les Finances Comunals.  
c.- Vist l’article 22 del Capítol segon i els articles 34 i 35 del Capítol tercer del Codi 
de l’Administració i atès els articles 17 i 18 de l’Ordinació d’organització i 
funcionament dels Comuns, es delega la signatura a la Secretària General, 
senyora Judith Albós Raya de:  

✓ Les resolucions derivades d’acords de la Junta de Govern i Sessió de 
Comú.  

✓ La certificació de conformitat amb el document original de documents 
propis de la Corporació. 

✓ Les notificacions d’impagament de tributs i sancions. 
✓ Tot altre acord adoptat pel Comú i de manera general. 

2.- Presidència meses de contractació  
De conformitat a l’article 19.4 de la Llei de contractació pública, es delega la 
presidència de les meses de contractació als presidents de les comissions de 
forma indistinta.  
3.- Llei 8/2005 dels Agents de Circulació 
De conformitat a l’article 3 de la Llei 8/2005 dels agents de circulació comunals, 
es delega les facultats a l’Hble. Sr. Cristià March Vives. 
4.- Celebració matrimonis civils  
En la seva absència o quan li sigui expressament sol·licitat, conforme a l’article 
32 de la Llei qualificada del matrimoni, es delega les funcions en la celebració 
dels matrimonis civils a qualsevol dels membres del Consell de Comú. 
 
6. Proposta de nomenament de membres del Consell d’Administració: 

• Camprabassa, S.A. 

• Escola Bressol Laurèdia, S.A.U. 

• Sasectur, S.A.U.  

• Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià de Lòria, S.L.U. 
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Camprabassa, S.A. 
Vista la nova composició del Comú de Sant Julià de Lòria,  
Vist el que disposa l’article 20 dels estatuts socials de la Societat Camprabassa, 
S.A.,  
S’aprova per unanimitat nomenar els següents càrrecs: 

• Hble. Sr. Josep Majoral Obiols - president 

• Hble. Sra. Mireia Codina Lucas  – vicepresidenta 

• Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles – tresorera  

• Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez – vocal  

• Hble. Sr. Cerni Cairat Perrigault – vocal 

• Sra. Judith Albós Raya, Secretària general i secretària del consell 
d’administració (no Consellera del Consell d’Administració) 

A aquests càrrecs, s’hi ha d’afegir el membre del Consell d’Administració elegit 
en la Junta General Ordinària de data 12 d’octubre del 2011:  

• Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria - vocal 
 

Escola Bressol Laurèdia, S.A.U. 
Vist el que disposa l’article 20 dels estatuts de la societat “Escola Bressol 
Laurèdia, S.A.U.” 
S’aprova per unanimitat nomenar els següents càrrecs: 

• Hble. Sr. Josep Majoral Obiols - president 

• Hble. Sra. Mireia Codina Lucas  – vicepresidenta 

• Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles – tresorera  

• Hble. Sra. Maria Servat Codina – vocal  

• Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros – vocal  

• Hble. Sra. Maria Angela Aché Feliu - vocal 

• Sra. Judith Albós Raya, Secretària general i secretària del consell 
d’administració (no Consellera del Consell d’Administració) 

 
Sasectur, S.A.U. 
Vist el que disposa l’article 20 dels estatuts de la societat “Sasectur, S.A.U.” 

S’aprova per unanimitat nomenar els següents càrrecs: 

• Hble. Sr. Josep Majoral Obiols - president 

• Hble. Sra. Mireia Codina Lucas  – vicepresidenta 

• Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles – tresorera  

• Hble. Sra. Maria Servat Codina – vocal  

• Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta – vocal 

• Hble. Sra. Sofia Cortesao Travesset– vocal  

• Sra. Judith Albós Raya, Secretària general i secretària del consell 
d’administració (no Consellera del Consell d’Administració) 
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Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià de Lòria, S.L.U.” 
Vist el que disposa l’article 23 dels estatuts de la societat “Promoció Econòmica 
i Turística de Sant Julià de Lòria, S.L.U.”  
S’aprova per unanimitat nomenar els següents càrrecs: 

• Hble. Sr. Josep Majoral Obiols - president 

• Hble. Sra. Mireia Codina Lucas  – vicepresidenta 

• Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles – tresorera 

• Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta – vocal  

• Hble. Sr. Cerni Cairat Perrigault – vocal  

• Sra. Judith Albós Raya, Secretària general i secretària del consell 
d’administració (no Consellera del Consell d’Administració) 

 
7.- Nomenament del Bander 
Com a Cònsol major de la parròquia proposo com a figura del bander del Comú 
l’Honorable senyor Rossend Duró Sánchez. 
S’aprova per unanimitat. 

 
8.- Nomenament i presa de jurament dels Deseners i Manadors de la Parròquia.  
Com és tradició, proposo nomenar els Deseners i Manadors dels diferents Quarts, 
tal com es detalla a continuació:  
 

QUART DE BAIX 
Desener: MIQUEL CASTELLÓ DURÓ 
 
QUART DE DALT 
Desener: MARC MALEA RIBES 
 
QUART D’AIXIRIVALL 
Desener: JOSEP TORNÉ ESTRELLA 
Manador: JORDI FITÉ CANET 
 
QUART D’AUVINYÀ 
Desener: ANTONI FONT PIGUILLEM 
Manador: RICARD VICENS RODRÍGUEZ 
 
QUART DE BIXESSARRI 
Desener: JORDI CARBONÉ AIXÀS  
Manadora: MARIA ISABEL AGUILAR RIBOT 
 
QUART DE FONTANEDA 
Desener: JORDI SANCHO MARTELL 
Manadora: ANDREA BESOLÍ THOMAS 
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QUART DE NAGOL 
Desener: MIREIA MARTÍ SANTOLÀRIA 
Manadora: ERICA BARON DURÓ  

 
S’aprova per unanimitat. Passem doncs a prendre jurament dels recentment 
nomenats.  
 
A la pregunta:  
“Vos Miquel Castelló Duró que heu estat nomenat pel càrrec de Desener del Quart de 
Baix, JUREU O PROMETEU acatar la Constitució del Principat d’Andorra? 
contesta: juro 
Si així ho feu bon andorrà sereu. 
 
“Vos Marc Malea Ribes que heu estat nomenat pel càrrec de Desener del Quart de Dalt, 
JUREU O PROMETEU acatar la Constitució del Principat d’Andorra? 
contesta: juro 
Si així ho feu bon andorrà sereu. 
 
“Vos Josep Torné Estrella que heu estat nomenat pel càrrec de Desener del Quart 
d’Aixirivall, JUREU O PROMETEU acatar la Constitució del Principat d’Andorra? 
contesta: juro 
Si així ho feu bon andorrà sereu. 
 
“Vos Jordi Fité Canet que heu estat nomenat pel càrrec de Manador del Quart 
d’Aixirivall, JUREU O PROMETEU acatar la Constitució del Principat d’Andorra? 
contesta: juro 
Si així ho feu bon andorrà sereu. 
 
“Vos Antoni Font Piguillem que heu estat nomenat pel càrrec de Desener del Quart 
d’Auvinyà, JUREU O PROMETEU acatar la Constitució del Principat d’Andorra? 
contesta: juro 
Si així ho feu bon andorrà sereu. 
 
“Vos Ricard Vicens Rodríguez que heu estat nomenat pel càrrec de Manador del Quart 
d’Auvinyà, JUREU O PROMETEU acatar la Constitució del Principat d’Andorra? 
contesta: juro 
Si així ho feu bon andorrà sereu. 
 
“Vos Jordi Carboné Aixàs que heu estat nomenat pel càrrec de Desener del Quart de 
Bixessarri, JUREU O PROMETEU acatar la Constitució del Principat d’Andorra? 
contesta: juro 
Si així ho feu bon andorrà sereu. 
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“Vos Maria Isabel Aguilar Ribot que heu estat nomenada pel càrrec de Manadora del 
Quart Bixessarri, JUREU O PROMETEU acatar la Constitució del Principat 
d’Andorra? 
contesta: juro 
Si així ho feu bona andorrana sereu. 
 
“Vos Jordi Sancho Martell  que heu estat nomenat pel càrrec de Desener del Quart de 
Fontaneda, JUREU O PROMETEU acatar la Constitució del Principat d’Andorra? 
contesta: juro 
Si així ho feu bon andorrà sereu. 
 
“Vos Andrea Besolí Thomas que heu estat nomenada pel càrrec de Manadora del Quart 
Fontaneda, JUREU O PROMETEU acatar la Constitució del Principat d’Andorra? 
contesta: juro 
Si així ho feu bona andorrana sereu. 
 
“Vos Mireia Martí Santolària. que heu estat nomenada pel càrrec de Desener del Quart 
de Nagol, JUREU O PROMETEU acatar la Constitució del Principat d’Andorra? 
contesta: juro 
Si així ho feu bona andorrana sereu. 
 
“Vos Erica Baron Duró que heu estat nomenada pel càrrec de Manadora del Quart de 
Nagol, JUREU O PROMETEU acatar la Constitució del Principat d’Andorra? 
contesta: juro 
Si així ho feu bona andorrana sereu. 
 
No havent-hi més punts a l’ordre del dia d’avui, s’aixeca la sessió, una vegada 
més agrair l’assistència de tots vosaltres, encoratjar molt a aquests càrrecs que 
han pres jurament avui a treballar per la parròquia, que com no potser d’una altra 
manera, tots junts farem parròquia i per finalitzar, convidar-vos al petit aperitiu 
servit a la sala de la llar de foc i així tots plegats podrem parlar tranquil·lament 
de la nostra parròquia, moltes gràcies. 
 
 

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

 
 


