
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 28 DE DESEMBRE DEL 2011

Essent les 11 hores del dia 28 de desembre del 2011, 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 PINTAT FORNÉ i 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.

ORDRE DEL DIA 

1. Reconeixement  pels  serveis  prestats  a  la  Corporació  del  Sr.  Antoni  Simonet 
Bundancia, amb motiu de la seva jubilació voluntària

2. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
 Sessió ordinària 22/12/11

3. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta d’avui 

Hble. Sr. Cònsol Major 
En compliment de l’article 33 del Reglament de funcionament dels comuns, pregunto 
als consellers si desitgen tractar, en el decurs d’aquesta sessió, algun tema que no figuri 
en l’ordre del dia. Senyors consellers, teniu la paraula.
Si no hi ha cap tema a tractar, passarem al primer punt, que és: 

1. Reconeixement pels serveis prestats a la Corporació del Sr. Antoni Simonet 
Bundancia, amb motiu de la seva jubilació voluntària

Antoni  si et  vols aproximar. En nom de l’Hble.  Comú i en el  meu propi rep aquest  
obsequi  en  reconeixement  dels  serveis  prestats  durant  més  de  39  anys  en  aquesta  
corporació, i de la qual puc dir, que a l’any 88 vaig tenir l’honor de ser conseller de  
finances d’aquesta corporació amb el Cònsol Ricard Tor i en aquell  moment la meva  
col·laboració va ser molt més estreta que ara en aquests dos consolats, amb canvis de  
càrrec institucional. A partir d’aquí crec que hi ha una bona relació, una bona amistat,  
i  desitjo en nom propi i del Comú una bona continuïtat i també dir que, que ets la  
primera persona que s’acull al reglament de jubilació voluntària que van aprovar els  
comuns. 
Antoni per molts anys.  

Hble. Sr. Cònsol Major 
Seguidament si us sembla, passarem al següent punt:

2. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
o Sessió ordinària 22/12/11

Tots els Consellers disposeu de l’acta, i ha algun comentari al respecte? S’aprova l’acta? 
S’aprova per unanimitat.



Aquesta sessió es una sessió de clausura d’aquest consolat i és per això que en aquesta 
mateixa  sessió  aprovarem  l’acta  d’avui,  l’acta  d’avui  és  molt  senzilla,  és  el 
reconeixement  a  l’Antoni  Simonet  i  l’aprovació  de  l’acta  de  la  sessió  que  acabem 
d’aprovar  del  22/12/2011,  per  tant,  crec  que  la  redacció  i  a  més  les  actes  queden 
gravades, demano als Consellers, la Sra. Secretaria farà l’acta perfectament, com ha fet 
sempre amb totes les sessions, si aproven l’acta d’avui o volen fer alguna aportació.
Queda aprovada l’acta de la sessió d’avui?  
S’aprova per unanimitat.

Clos l’ordre del dia, es dona per aixecada aquesta sessió, i us emplaço a tots a les 12h, 
de aquí una hora, per la presa de jurament dels nous càrrecs de Cònsols i Consellers 
Major i Menor i Consellers de Comú. 
Moltes gràcies a tots.


