ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 19 DE MARÇ DE 2015

Avui 19 de març de 2015, a les 11:00 te lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
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Cònsol Major
Cònsol Menor
Consellera Major
Conseller Menor
Capitana
Conseller
Consellera
Consellera
Consellera
Conseller
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David Baró Riba
Raül Ferré Bonet
Olga Molné Soldevila
Miquel Llongueras Lluelles
Sandra Bonet Sovilla
Sergi Balielles Sagarra
Jael Pozo Lozano
Maria Pilar Gabriel Bernad
Natàlia Fanny Cusnir Capoccia
Robert Albós Saboya
Robert Call Masia

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
91

Conseller

Jordi Serra Malleu

El cònsol major dóna la benvinguda a tots i continua dient que aquesta Sessió de
Consell que s’ha convocat d’acord amb el que disposen els articles 19.b i 21 de
l’Ordinació d’Organització i Funcionament dels Comuns.
D’acord amb el que disposen els Articles 23.2 i 23.3. d’aquesta Ordinació no hi ha
hagut cap pregunta proposada ni s’ha presentat cap assumpte a incloure a l’ordre del dia
per part dels consellers de Comú dins del termini establert, per tant doncs es segueix
amb l’ordre del dia establert.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Passament de comptes i liquidació del pressupost per l’exercici 2014 del Comú
de La Massana.
3. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 18, 25 de febrer
i 4 de març del 2015.

RELACIÓ D’ACORDS
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
L’Hble. Sr. David BARÓ informa que aquesta Acta s’ha tramés a tots els membres del
Consell de Comú amb la deguda antelació i demana si hi ha algun punt a comentar.

No havent-hi cap s’aprova per unanimitat l’Acta de la sessió de data 26 de febrer del
2015.
2. Passament de comptes i liquidació del pressupost per l’exercici 2014 del Comú
de La Massana.
Intervenció
000028/2015-PROPDEP
Intervenció
Passament de comptes i liquidació del pressupost per l’exercici 2014 del Comú de La
Massana.
El cònsol informa que aquesta és una cosa que s’ha de fer sempre, cada any abans del
final del mes de març, s’ha de passar els comptes de l’any anterior. Es tracta dels
números del Comú de l’any 2014 i, com ja és tradicional, serà el conseller de Finances,
l’Hble. Sr. Miquel LLONGUERAS, qui exposarà la memòria de la liquidació dels
comptes 2014.
L’Hble. Sr. David BARÓ dóna la paraula al conseller de Finances, l’Hble. Sr. Miquel
LLONGUERAS, qui exposa:
Avui presentem la memòria explicativa de la liquidació del pressupost 2014, que
tanquem amb un superàvit important, de prop de 2 milions d’euros. Com a responsable
de la Comissió de Finances, estic plenament satisfet del resultat pressupostari, que tot
seguit exposaré, perquè demostra que hem assolit part dels objectius previstos en aquest
mandat i que continuen en vigència durant aquest 2015. Durant tot l’any passat, a
mesura que exposàvem les liquidacions trimestrals, ja vam pronosticar un tancament
amb resultat positiu, és a dir, amb superàvit. Vam ser cautelosos perquè, com sempre
remarquem, durant l’exercici es pot anar intuint la tendència però no és fins al final que
tens la certesa del resultat.
Així doncs, aquests són els punts rellevants de la liquidació del pressupost 2014:
 El resultat pressupostari és d’un superàvit d’1,9 milions d’euros.
Es tracta del cinquè any consecutiu que el Comú de La Massana tanca els seus comptes
amb superàvit, gastant menys del que ingressa. Si l’exercici anterior s’havia obtingut un
resultat positiu de 2,3 milions d’euros, al 2014 el superàvit també ha estat molt positiu i
ha ascendit a la xifra d’1.978.715,25 €.
Aquest resultat positiu és conseqüència de dos factors: d’una banda, l’elevat grau de
control i contenció de la despesa, seguint la mateixa línia dels exercicis anteriors, i
d’altra banda, l’important grau d’execució dels ingressos (107,158%), cosa que
demostra els criteris realistes amb què es confeccionen els pressupostos.
Així doncs, hem aconseguit tancar un altre exercici en què els ingressos superen
clarament les despeses.
 S’aconsegueix un estalvi del 7,14% en el pressupost de despeses.
L’execució del pressupost situa les despeses en 10.909.866,54 €, un 91,55% del que
s’havia previst per l’exercici i un 6,33% més que l’exercici anterior. Això ha estat
possible gràcies a l’aplicació de mesures estrictes i contundents de contenció de la
despesa corrent, un 2% menys que el 2013, cosa que contrasta amb l’empenta de la
inversió, amb un 73,50% més que l’exercici anterior.

La despesa d’actius financers ha estat de 675.997,14 €, per finançar part del pla
d’inversions d’EMAP, de les estacions de muntanya Arinsal-Pal.
De fet, el resultat d’aquest any és una continuació de la línia aplicada en els darrers
exercicis. Anem endavant i durant el 2014, les despeses de funcionament s’han reduït en
170.000 € respecte al 2013, i son un 16,3% menys que l’exercici 2011.
Les despeses de personal: S’han liquidat per un import de 3.663.468,34 €, un 95,62%
del pressupostat i un 1% menys que en l’exercici anterior. Cal remarcar molt
positivament la rebaixa progressiva que està experimentant aquest capítol, ja que
respecte el 2011 ha disminuït un 5,38%.
El consum de béns corrents i serveis: El total de despeses d’aquest concepte
ascendeix a 3.166.164,22 €, un 4,8% menys que l’exercici 2013 i un 23,63% menys que
l’exercici 2011, que va ser l’exercici en què vam iniciar aquesta legislatura.
Les partides més importants han estat les següents:
•

457.450,93 € corresponents a lloguers de terrenys i béns naturals, lloguer de
maquinària i equipaments d’oficines, i de lloguers d’elements de transport.

•

470.421,73 € corresponents a manteniment de camins forestals, vies urbanes,
edificis i construccions, parcs i jardins, i manteniment de xarxes comunals.

•

799.811,68 € corresponents a despeses de material,
assegurances, activitats de caràcter cultural i social i altres.

•

1.420.413,13 € corresponents a treballs realitzats per altres empreses, com ara la
recollida selectiva de deixalles, vidre, envasos i cartró, les despeses de comunicació,
l’hora gratuïta dels aparcaments verticals com a mesura de reactivació del comerç,
les despeses jurídiques i els esdeveniments, com per exemple Andoflora.

subministraments,

Despeses financeres: L'import liquidat és d’un total de 139.228,95 € corresponent al
pagament d’interessos sobre l’amortització dels diferents préstecs contractats sobre la
pòlissa de compte corrent contractada, i a comissions bancàries.
Un 37% menys que l’exercici anterior i un 60% menys de despesa que en el 2011.
Transferències corrents: L’execució pressupostària per aquest capítol ha estat del
98,88% i es quantifica en 882.610,94 €, destinats a pagar les subvencions atorgades a
diferents entitats culturals, socials, turístiques, esportives i a les ajudes socials. Un
13,88% més que el liquidat en l’exercici 2013, ja que es va incrementar aquesta despesa
per aquest capítol en 200.000 € per la dotació a la promoció turística de la parròquia, tot
i així la despesa del capítol ha estat d’un 14% menys que en el 2011.
Inversions reals: S’ha executat la quantitat de 1.486.795,32 € en despeses d’inversió
representant un 73,5% més que el 2013. El comú ha liquidat el 80,39% de la inversió
prevista per a l’exercici es a dir, ho ha gastat pràcticament tot.
659.324,20 € assignats a les inversions de béns destinats a l’ús general que detallem a
continuació:
• 107.136,13 € en la 2ª Fase de la renovació i millora del col·lector
secundari d’aigües residuals del riu dels cortals d’Anyós.
• 76.302,04 € en l’acondicionament de l’abocador de Beixalís.

• 27.521,96 € en millores de la xarxa d’enllumenat públic.
• 217.115,34 € en les obres d’acabament de la 1ª fase, i les obres de la 2ª
fase de l’eixamplament de la carretera de l’Aldosa.
• 44.243,92 € en els treballs de refecció de les voreres de l’avda. del
Través.
• 74.906,98 € destinats al pla d’embelliment de Pal.
• 7.833,28 € destinats a parades de bus i mobiliari urbà.
• 24.057,41 € en millores i reposició de jocs dels diferents parcs de la
Parròquia.
• 25.553,73 € en actuacions al Parc natural de les valls del Comapedrosa.
• 54.653,41 € en renovació i millora de la xarxa d’aigua potable del carrer
Guillem Areny.
• 41.746,75 € en la revisió del pla d’urbanisme.
• 26.037,40 € en utillatge pel servei d’aigües.
• 16.974,99 € en el sistema “Tetra”.
• 3.446,00 € en maquinària per via pública.
• 55.612,15 € al subministrament i acondicionament de contenidors.
• 564.638,73 € en les obres de l’edifici dels Arcs.
• 60.431,75 € en la modernització dels equipaments i processos
d’informació.
• 7.318,35 € en altres inversions (mobiliari, comptadors d’aigua i
equipaments culturals i socials).
Pel que fa a les transferències de capital no hi ha hagut moviments durant l’exercici.
Actius financers: Aquest capítol reflecteix les aportacions financeres que ha dut a
terme el Comú a la societat participada EMAP, SAU per un total de 675.997,14 €.
Aquestes aportacions es desglossen de la forma següent:
• 75.997,14 € corresponen a l’aportació de capital per l’assumpció del deute per
part d’EMAP, SAU en la dissolució de la societat VALLNORD TURISME, SA.
• 600.000 € corresponen a l’aportació de capital, en tant que soci majoritari, a
EMAP, SAU, per tal que dita societat destini els diner als plans d’inversions i
millores dels seus serveis (com per exemple el nou edifici de restauració que
s’ha realitzat durant aquest exercici del Pla de la Cot entre d’altres).
Passius financers: Aquest capítol ascendeix a 895.601,63 €, i correspon a
l’amortització de capital dels préstecs contrets amb les entitats de crèdit.
 El pressupost d’ingressos ascendeix a 12.888.581,79 €, un 7,15% més del previst
per aquest exercici.
Concretament, es tracta d’un 107,15% més del que s’havia previst. El grau
d’execució dels ingressos corrents representa un 113% de l’ import pressupostat, i un
100% dels ingressos de capital.
Si ho desglossem per capítols:
- Impostos directes: S’han ingressat 1.924.243,71 €, representant el 98,42% del previst
i es reparteixen de la següent manera:

•
•

•

184.367,86 € en concepte d’impostos sobre la residència.
1.054.459,54 € en concepte d’impostos sobre el capital.
o 762.271,79 € Impost propietat edificada.
o

89.260,65 € impost sobre la construcció.

o

202.925,10 € Impost rendiments arrendataris.

685.418,31 € en concepte d’impostos sobre la radicació d’activitats
comercials.

- Impostos indirectes: Aquest capítol inclou les transmissions patrimonials. S’ha rebut
la quantitat de 1.171.797,36 €, 800.919,68 € més que en el 2013. Aquesta diferència
es deu a l’aplicació de la disposició transitòria de la llei 10/2014 del 3 de juny, que
preveu que es transferirà als comuns la quota tributaria estatal de les transmissions
patrimonials realitzades durant l’exercici 2014.
- Taxes i altres ingressos: S’ha ingressat per aquests conceptes la quantitat de
3.033.134,44 € distribuïts d’aquesta manera:
• 730.063,74 € en concepte de taxes (drets d’edificar, drets d’empalme
xarxes, serveis comunals, lloguers de comptadors, altes, baixes i
modificacions d’activitats comercials).
• 894.986,35 € en concepte de preus públics per prestació de serveis (consum
d’aigua, activitats culturals, socials i esportives)
• 259.071,83 € en concepte de preus públics per la utilització privativa del
domini Comunal (abocadors, ocupació via pública, oficina de turisme, actes
administratius)
• 266.118,79 € en concepte d’altres ingressos (cessió obligatòria del POUP,
sancions de circulació, recàrrecs i interessos entre d’altres).
- Transferències corrents: S’han ingressat 1.803.376,82 €:
• 1.772.403,32 € corresponen a les transferències corrents rebudes del Govern
en virtut de la Llei de transferències.
• 11.973,50 € rebuts per part del Comú d’Ordino en concepte de l’escola
d’art, que la tenim mancomunada.
• 19.000 € rebuts d’entitats privades destinades a serveis per a la joventut.
- Ingressos patrimonials: L’ingrés total d’aquest capítol suma 84.633,76 € i
corresponen als lloguers de terrenys, sales comunals i a les concessions administratives.
Per acord del Comú de data 18 de desembre del 2013, queda en suspensió l’obligació
per part d’EMAP, SAU de fer front al cànon per a l’explotació, gestió del camp de neu
i del telecabina que uneix el poble de La Massana amb l’estació de Pal.
Aquest cànon quedarà suspès fins a l’exercici 2019, sempre i quan EMAP, SAU
mantingui la seva condició de societat pública i mantingui la seva unipersonalitat, és a
dir que sigui el 100% del Comú.
- Alienació d’inversions reals: Durant aquest exercici no hi ha hagut moviments dins
d’aquest capítol.

- Transferències de capital: S’han ingressat 5.749.960,59 € corresponents a la Llei de
transferències.
- Actius Financers: Hem ingressat 4.328,84 € corresponents a la dissolució de la
societat VALLNORD TURISME, SA.
- Saldo de tresoreria: Durant aquest exercici el saldo de tresoreria, és a dir el calaix
que ens ha quedat a la caixa, ha estat d’uns fons líquids al 31/12/2014 de 2.202.623,69
€.
 L’exercici es tanca amb una disminució del deute de 3 milions d’euros.
D’acord amb el que preveu l’article 43 de la Llei de les finances comunals, el deute
total acumulat ascendeix a data 31 de desembre del 2013 a 16.375.626,74 €, s’ha
reduït durant aquest exercici 2014 de 2.956.479,65 €. La rebaixa de l’endeutament
s’ha produït de la següent manera:
•
•

El Comú de La Massana ha reduït el seu propi endeutament en 895.601,65
€.
Les estacions d’esquí han reduït el seu deute en 1.791.310 €.

CONCLUSIÓ
La liquidació del pressupost 2014 s’ha tancat amb un resultat positiu d’1,9 milions
d’euros, un resultat pel qual hem estat treballant intensament durant tot l’exercici. Les
nostres directrius són clares: reducció de la despesa en tots els capítols -excepte en
l’Àrea Social, ja que entenem que cal ajudar les famílies que ho necessiten-, augment de
la inversió per garantir una bona qualitat de vida a la parròquia, i rebaixa progressiva de
l’endeutament, seguint el pla de viabilitat.
Mantenim el ferm compromís de continuar treballant per fer que els números de La
Massana, tant els del Comú com els de les societats participades, siguin sostenibles.
Durant aquest exercici hem fet un altre pas ferm per la reducció de l’endeutament, és a
dir, per pagar tota la inversió realitzada i no finançada en els exercicis anteriors.
El cònsol major, l’Hble. Sr. David BARÓ, agraeix la intervenció del conseller de
Finances. Diu que el tema números sempre costa molt i que potser s’ha fet una mica
llarg però s’ha de fer. Agraeix tota la feina feta pels diferents membres del Consell de
Comú, tant de la majoria com també de la minoria, per la feina que s’ha anat fent per
poder aconseguir tancar, una vegada més, aquest pressupost amb superàvit i rebaixar
l’endeutament de la parròquia.
Aprofita per convidar a tots els presents als Consell de Comú, que són actes públics que
es fan regularment.
Continua dient que és un passament de comptes el què vol dir que no hi ha una
aprovació però si que pot haver-hi alguna intervenció.
Demana el torn de paraula l’Hble. Sr. Robert ALBÓS, qui agraeix i diu:
Només començar dient que del Comú d’Ordino hem rebut 11.000 € i no 11 milions
d’euros.

Nosaltres, com a força de la minoria, ens hem mirat atentament la present liquidació que
ens ha presentat l’Hble. Sr. LLONGUERAS. Hem de dir que ens sembla tècnicament
correcta tot i què cada vegada és més llarga.
Creiem que és va en la direcció que toca, o bé en la única que ens permet la situació:
contenint la despesa com ha dit l’Hble. Sr. LLONGUERAS, corregint poc a poc la
desproporció tot i encara massa gran entre despeses i nivell d’inversions (les despeses
són un 64% i el nivell d’inversions un 14%).
Hem de dir que estem globalment d’acord amb les inversions realitzades, en com s’han
gastat aquest prop d’un milió i mig d’euros. Especialment pel què fa la inversió més
important, entenem nosaltres que s’emporta el paquet més gran que és l’edifici dels
Arcs, què estem segurs tots plegats que constituirà un magnífic equipament
complementari per la parròquia.
Tot i això creiem que hi ha d’altres partides que mereixerien més atenció, ahir vam fer
Comissió d’Urbanisme, vam parlar del cadastre. S’està treballant amb el cadastre, s’ha
fet el poble de Sispony, tot just s’ha encetat l’Aldosa, creiem que realment és una eina
necessària pel Comú i pels administrats, i què fora bo destinar-hi més mitjans i anar una
mica més ràpid.
També creiem que seria bo una mica redistribuir els esforços a tots els pobles de la
parròquia d’una manera més equitativa. Hem vist que en aquets pressupost s’ha centrat
molt en el Pla especial de Pal, el col·lector d’Anyós, i creiem què els altres pobles
també es mereixen tota l’atenció.
Finalment, i no vull allargar-me més, voldríem fer notar tres petits aspectes:
Primer que tot plegat l’estructura del què ens han presentat avui es sustenta en la ja
famosa reconversió de deute en accions preferents que vam aprovar aquí fa ja un cert
temps, que restem expectants i vigilants en relació a l’opinió que en tindrà el Tribunal
de Comptes que l’ha d’elevar molt properament al Comú. Em sembla que tots plegats
ens ho hem de mirar molt bé.
Segon: També restem expectants com a força de la minoria i entenc que com a Comú,
dels resultats d’EMAP d’aquesta temporada d’hivern. Entenem que han de significar
una reversió de la dinàmica negativa dels últims anys tot i què creiem que caldria
apuntalar, al nostre entendre, en decisions de calat que encara no s’ha pres, especialment
pel què fa la comercialització d’EMAP.
Tercer, i finalment, encoratjar el Comú, a la majoria del Comú, a produir una reflexió de
qualitat en relació a la revisió de transferències i competències, que entenc que es
produirà d’aquí poc i em sembla que no s’ha de perdre de vista l’interès públic, no s’ha
perdre de vista l’interès del Comú de La Massana. En tot cas els animem a treballar
profundament en aquest sentit.
El cònsol major agraeix la intervenció de l’Hble. Sr. ALBÓS i continua dient què és
important anar baixant sempre la despesa de funcionament, dins la mesura del possible,
i traslladar aquesta part de rebaixa en funcionament, en despesa corrent a una major
inversió. Això és el que s’ha anat fent aquests darrers 4 anys i es veu avui que es baixa
en un 7% la despesa de funcionament i que això es trasllada a incrementar la inversió.
Abans La Massana tenia un pressupost de 22 milions d’euros, ara és de 12. També s’ha
volgut congelar i no apujar els impostos, lo més fàcil quan es vol tindre més ingrés és
apujar els impostos i els preus públics. Aquí la decisió de tots plegats va ser la de
congelar els preus públics, no fer a la gent pagar més taxes o més impostos sinó la de fer
una feina de cuina interna i poc a poc traslladar la despesa de funcionament a inversió.

També ha baixat la despesa de personal, hi ha jubilacions que no es cobreixen i, mica en
mica anem pujant també el grau d’inversió.
Amb el tema cadastre també estem d’acord què hi ha una partida important aquest any i
que s’ha de continuar avançant el cadastre.
Per pressupost som vigilants amb el què hi ha als diferents pobles i si que és cert què
aquest any passat ens hem centrat molt en l’Aldosa, en Pal i La Massana. Aquest any hi
ha accions previstes a Arinsal i en d’altres pobles diferents, millores d’embelliment i
sempre dins la mesura del possible la Comissió de Serveis Públics i Obres també intenta
repartir, tot i que sempre parlant d’obres d’acompanyament. No es poden fer ara grans
inversions en grans projectes o equipaments que, de fet, ja els tenim.
Es va fer l’operació de canviar préstecs de l’estació per unes participacions preferents
per un import de 19 milions d’euros i això és, d’una banda una reestructuració que vam
fer i que continua vigent i què continuarà vigent sense cap mena de problema. L’altre és
què això s’estarà fiscalitzant i hi haurà un informe del Tribunal de Comptes que
s’elevarà properament al Consell General.
Destacar que l’objectiu d’aquests últims 4 anys és que la gestió del dia a dia, la gestió
que s’està fent amb els pressupostos, és de que sense comptar amb l’operació que es va
fer, una mica especial i específica, es preveu de que puguem rebaixar l’endeutament en
10 milions d’euros. Això s’ha anat veient i es podrà complir. Del 1 de gener del 2012 al
31 de desembre del 2015 l’endeutament real s’haurà abaixat 10 milions d’euros i això és
pel fet de fer pressupostos amb un superàvit, es a dir gastar menys del què s’ingressa. Si
fem la mitja surt què cada dia que passa, cada dia el deute de La Massana es rebaixa en
7.300 €. És una xifra important a banda del què s’hagi fet per EMAP concretament.
D’EMAP també se n’ha parlat i se’n parlarà. De l’estació d’esquí tampoc podem
avançar molt però si que els que vam assistir al Consell d’Administració, entre els quals
va estar present l’Hble. Sr. Jordi SERRA, membre de la minoria, podem avançar ja una
projecció i la idea que mantenim fermament és que serà la segona temporada
consecutiva què es tancarà amb beneficis. De fet la idea és què en tindrem una mica més
que l’any passat, rondant els 500.000 de benefici. Falten encara uns 30 dies d’explotació
i després hi haurà també la campanya d’estiu per a què es tanquin els comptes, al mes de
maig, però com a mínim sabem que no hi hauran pèrdues i que es tancarà la temporada
d’hivern i estiu 2014/2015 amb beneficis, la qual cosa és una bona notícia.
Estem d’acord que evidentment sempre s’ha d’anar intentant que hi hagi més ingrés,
què es comercialitzi de la millor forma possible amb les noves tecnologies, i fent tots els
canvis què es discuteixen en el Consell d’Administració per poder anar avançant i poder
tenir encara més beneficis.
Celebro que estiguem tots d’acord en aquest sentit i que tots plegats, els que estem aquí
presents ja sigui en el Consell de Comú, a les Comissions, en els Consells
d’Administració, anem cap a aquest objectiu; de fer superàvits, de tindre més ingrés que
despesa, de tancar temporada amb benefici, això també encarrila bé la parròquia de cara
al futur.
El debat de les transferències i competències, exposat ara fa un moment, és una cosa de
la qual s’entrarà a parlar aviat, quan s’hagi creat el nou Govern i estarem pendents de
qui serà el ministre o la ministra. En qualsevol cas es manté el compromís de que això
es parlarà a la Comissió Transversal. Porta aquest nom de fet, Comissió Transversal,
d’estalvi, mancomunitat i competències i transferències i que, per tant farem tots
conjuntament aquesta reflexió per el millor possible per a les 7 parròquies i pel País.
Celebrem que estiguem tots a la una en aquest sentit.
No havent-hi cap intervenció més, el cònsol dóna els comptes per passats.

3. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 18, 25 de febrer
i 4 de març del 2015.
El cònsol demana si hi ha algun aspecte a comentar i, al no haver-hi cap, es dóna per
informada tota la Corporació.
Abans de donar per acabat el Consell de Comú, l’Hble. Sr. David BARÓ diu unes
paraules: “Ara tots els que estem aquí presents estarem d’acord, que ara es parla molt
del nostre País, Andorra, i que està en una situació una mica complicada pel què ha
pogut passar amb una única entitat bancària.
També estem veient molta informació i molts rumors. Crec que és important que des de
les administracions i institucions passem el missatge de que ara, més que mai, anem tots
a la una i sobretot mirem les fonts de comunicació i d’informació oficials, perquè de
vegades arriben rumors, rumors que poden crear persones que volen mal al País.
Ahir vam veure un cas molt important i avui sortia als mitjans de comunicació, als
diaris. Hi ha gent de fora a qui l’interessa intentar fer mal al nostre País, i per tant és
important què ens cenyim a les fonts oficials d’informació que, en aquest cas, ha de ser
Govern que vagi informant i que vagi transmetent als nostres mitjans de comunicació
del País.
Crec que hem de fer plena confiança als mitjans de comunicació del País, que també
estan aquí presents. Potser aquests mitjans que estan en el nostre entorn de vegades
poden arribar a passar una informació què no és bona. També hem de tenir esperit crític,
que sapiguem destriar el què és bo del què no és tan bo.
És important, més que mai, que fem atenció ja que en una crisis així ens hi juguem fort,
hem d’anar sempre units i quan hi hagi un dubte demanar i informar-se o mirar o
consultar la pàgina oficial del Govern, mirar la televisió andorrana, llegir els diaris del
País ja que aquests segur què no ens enganyaran ni ens voldran mal. Aquest mal pot
vindre de fora i crec què avui ho hem vist que ahir va haver-hi un atac molt important
per part d’un País molt llunyà que envia missatges dient que un altre banc també estava
malament. Tot això s’ha desmentit per què no és cert, i pot fer molt mal. Hem de vigilar
molt i per tant, i més que mai, seguir molt atents i anar tots a la una pel nostre estimat
País. Moltes gràcies a tots.
Els consellers de Comú aplaudeixen aquesta intervenció.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11:30 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

