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 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ 
DIA 18 DE MAIG DEL 2021 

 
Essent les 10,30 hores del dia 18 de maig del 2021, 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. 
 
ORDRE DEL DIA  
1.- Presa de jurament o promesa del càrrec als aspirants a agents de circulació 
comunals. 
2.- Reconeixement a diferents treballadors pels serveis prestats a la corporació, 
amb motiu dels seus anys en servei i per les seves jubilacions. 
 
Hble. Sr. Cònsol major 
Benvinguts a tots, iniciarem la sessió d’avui amb el punt: 
1.- Presa de jurament o promesa del càrrec als aspirants a agents de circulació 
comunals 
El Servei de Circulació és un cos amb clara vocació de servei, que forma part del 
nostre dia a dia i que sempre és a prop de la ciutadania.  
Amb la seva tasca contribueixen a fer la nostra vida diària una mica més fàcil.  
A banda de les funcions més quotidianes que veiem diàriament com poden ser 
la regulació del trànsit o la resolució problemes a la via pública, la seva feina va 
molt més enllà, tot i que a vegades pot passar més desapercebuda, no per això és 
menys important.  
Per tot això, encoratjo als cinc nous agents de circulació que avui jurareu o 
prometreu el càrrec a seguir amb aquesta important tasca que ja fa un any que 
feu. 
Procedirem doncs a la presa de jurament:  
 
Demano que s’apropi el senyor Helder Ferreira Blanco 
Vos Helder Ferreira Blanco que heu estat nomenat al càrrec d’agent de circulació pel 
Comú de Sant Julià de Lòria, jureu o prometeu acatar a la Constitució del Principat 
d’Andorra? 
Respon Prometo  
Per molts anys. 
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Demano que s’apropi el senyor Joan Fortes Martínez 
Vos Joan Fortes Martínez que heu estat nomenat al càrrec d’agent de circulació pel Comú 
de Sant Julià de Lòria, jureu o prometeu acatar a la Constitució del Principat d’Andorra? 
Respon Prometo  
Per molts anys. 
 
Demano que s’apropi la senyora Meritxell Novau Blanch 
Vos Meritxell Novau Blanch que heu estat nomenada al càrrec d’agent de circulació pel 
Comú de Sant Julià de Lòria, jureu o prometeu acatar a la Constitució del Principat 
d’Andorra? 
Respon Prometo 
Per molts anys. 
 
Demano que s’apropi el senyor Hamed Ouali Koubaa  
Vos Hamed Ouali Koubaa que heu estat nomenat al càrrec d’agent de circulació pel 
Comú de Sant Julià de Lòria, jureu o prometeu acatar a la Constitució del Principat 
d’Andorra? 
Respon Prometo 
Per molts anys. 
 
Demano que s’apropi el senyor Manel Pontes Conduto 
Vos Manel Pontes Conduto que heu estat nomenat al càrrec d’agent de circulació pel 
Comú de Sant Julià de Lòria, jureu o prometeu acatar a la Constitució del Principat 
d’Andorra? 
Respon Prometo  
Per molts anys. 
 
Ara passarem al següent punt: 
2.- Reconeixement a diferents treballadors pels serveis prestats a la corporació, 
amb motiu dels seus anys en servei i per les seves jubilacions.  
 
Primer farem els que han fet 25 anys en servei.  
En el decurs del mandat, hem pogut comprovar amb orgull la dedicació 
professional dels treballadors del Comú.  
Avui celebrem que sis de vosaltres porteu un quart de segle servint a la nostra 
parròquia.  
Com totes les feines, les vostres tenen avantatges i inconvenients i afegiria que, 
ser treballador públic, implica una certa vocació de servei, una implicació cap al 
vostre poble que em consta que tots teniu.  
Amb la vostra tasca diària contribuïu a fer Sant Julià de Lòria una parròquia 
millor. Gràcies per la feina que feu. 
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Per això, avui mereixeu el reconeixement de tota la corporació a la vostra 
trajectòria laboral, així com l’obsequi que el simbolitza o la corresponent medalla 
en el cas dels agents de circulació.   
Us aniré cridant i us donaré un petit obsequi. 
✓ Sra. M. Teresa Alvarez Mora d’aparcaments, si us voleu apropar, us donem 

aquest obsequi per part de tota la corporació.  
 
✓ Sra. Sandra Vidal Serra del servei de tràmits, si us voleu apropar, us donem 

aquest obsequi per part de tota la corporació.  
 
✓ Sra. Pat Pérez Alguacil de Secretaria general, si us voleu apropar, us donem 

aquest obsequi per part de tota la corporació.  
 
Ara procediré a lliurar la medalla de 25 anys al servei de Circulació: 
✓ Sr. Xavier Guardia Blanco del servei de circulació, si us voleu apropar, us 

donem aquesta medalla per part de tota la corporació.  
 

✓ Sr. Jordi Carriazo Alvaro del servei de circulació, si us voleu apropar, us 
donem aquesta medalla per part de tota la corporació.  
 

✓ Sra. Doris Cañizares Romo del servei de circulació, si us voleu apropar, us 
donem aquesta medalla per part de tota la corporació.  

 
Per acabar només voldria remarcar que un dels actius més importants del Comú 
són les persones, gràcies per la vostra feina. 
 
Ara passarem a les jubilacions:  
Abans d’anar-vos cridant dir que avui no ens han pogut acompanyar el Sr. Jaume 
Pelegrina Moreno que estava al departament de manteniment i la Sra. Maria 
Betriu Sebastià que estava al departament de finances. 
 
Demano que s’apropi la Sra. Angelina Morgo Servat,  
Després de 34 anys treballant al Comú, des de fa uns mesos gaudeixes de la teva 
jubilació. Una nova etapa en la vida que, com el seu nom indica, permet gaudir 
del temps lliure i en el teu cas, em consta, dels teus nets, en especial de la petita 
de la casa.  
De la teva feina al Comú destaquen la teva professionalitat, seriositat i en la 
última etapa a la Llar de Lòria molt bon tracte amb la gent gran del poble. Ells en 
tenen un molt bon record.  
En nom de tot el Comú et vull donar les gràcies per la teva dedicació i et desitgem 
que continuïs gaudint de la teva jubilació, us lliuro aquest obsequi per part de 
tota la corporació.  
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Demano que s’apropi la Sra. Lurdes Viñolas Vall-llosera. 
Lurdes, si m’ho permets, ets la veterana de la sala i una de les veteranes de tot el 
Comú. No ho dic en el sentit de la teva edat, que no és així, sinó perquè formes 
part de les poques persones que han passat la ratlla dels 40 anys treballant a la 
corporació. Tota una vida de servei a Sant Julià de Lòria i, si m’ho permets, al 
servei dels nostres visitants.  
Durant molts anys has estat la cara amable que ha rebut als turistes que han 
passat al llarg de tot aquest temps per la parròquia. Per a molts lauredians, la 
teva imatge està associada a la mítica caseta de la plaça Francesc Cairat on se que 
vas passar moments inoblidables.  
Em referia als visitants als quals sempre has acollit amb un somriure i amb la 
simpatia que et caracteritza però, es pot extrapolar als companys que has tingut 
durant la teva etapa laboral. Has fet la teva feina amb rigor i dedicació.  
Desitgem que aquesta nova etapa t’aporti tot allò que mereixes i desitges. 
Gaudeix-la. Us lliuro aquest obsequi per part de tota la corporació.  
 
Demano que s’apropi la Sra. Josefina Obiols Obiols. 
Fina, 16 anys després de la teva arribada al Comú encetes nova vida al costat de 
la teva família i, sobretot, exercint una de les teves facetes més importants, la 
d’àvia.  
Al llarg d’aquests anys al servei de Tràmits i els darrers temps a l’Arxiu Comunal, 
has desenvolupat la teva feina amb professionalitat, seriositat i discreció.  
Te’n donem les gràcies i et desitgem que la nova etapa de la jubilació  sigui el més 
profitosa possible i en puguis gaudir amb els teus. Us lliuro aquest obsequi per 
part de tota la corporació.  
 
Demano que s’apropi el Sr. Eugeni Santiago Vaquero. 
Eugeni, primer des de La Rabassa i després al departament d’Esports la teva 
trajectòria en aquesta corporació ha estat molt fructífera. Has encapçalat projectes 
rellevants per a Sant Julià de Lòria, ho has fet amb rigor, eficàcia i bon tracte cap 
als teus companys de feina.   
Et felicitem per la teva professionalitat, àmpliament demostrada al llarg dels 
darrers 20 anys, i et desitgem que gaudeixis plenament de la nova etapa que 
comences. Us lliuro aquest obsequi per part de tota la corporació.  
 
Felicitats a tots per la feina ben feta. Demano un aplaudiment per a tots ells.  
 
Sense haver-hi res més en l’ordre del dia s’aixeca la sessió, moltes gràcies per la 
vostra assistència. 
 

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

 


