El sotasigna

nt,

Maanan Aouraghe Bendada en qualitat d'ADMINISTRADOR GENERAL del
Partit Liberal d'Andorra, inscrit al Registre de Partit Politics amb nImero
0001/2015 mitjanCant resoluci6 del M.l Govern d'Andorra ntimero
174879/2015 de data 03 de febrer de 2015, lliura el Tribunal de Comptes
la documentaci6 segiient:

Certificat aprovaci6 dels comptes anuals de l'exercici 2018 tancats a 31. de
desembre.

Comptes anuals corresponent l'exercici finalitzat el 3L de desembre de
2O17, que inclou el balang de situaci6, el compte de pdrdues i guanys,
l'inventa ri ila memdria.

Andorra

La

Vella, en data 28 de marg de 2019.

Maanan AOURAGHE BENDADA
ADMINISTRADOR GENERAL

Maanan Aouraghe Bendada en qualitat de tresorer del Partit Liberal
d'Andorra, inscrit al Registre de Partit Politics amb ntlmero 0001./2015
mitjangant resoluci6 del M.l Govern d'Andorra n(mero U 4879 /201.5 de
data 03 de febrer de 2015.

CERTIFICA

Que reunida l'executiva nacional, en data 26/02/2019, d'acord amb els seus
estatuts, amb el qudrum d'assistdncia necessari, per majoria es van adoptar els
segiients acords:

1.

Aprovaci6 dels comptes anuals

de l'exercici 2018 tancats a 31

de

desembre.
2.

Aprovar la segi.ient aplicaci6 del resultat de l'exercici 2018 que 6s d'un
estalvi per import de 42.149,24 euros a excedents d'exercicis anteriors.

I per a que consti als efectes oportuns lliuro la present Certificaci6 a Andorra La
Vella, en data 26 de
de 20L9.

E

Tresorer

BENDADA

PARTIT LIBERAL D'ANDORRA

PARTIT LIBERAL

D'ANDORRA
Comptes anuals exercici
acabat el
31 de desembre de 2018

Pagina

I

de 15

PARTIT LIBERAL D'ANDORRA

en euros

ACTIU

20'18

2017

A) ACTIU NO CORRENT

0,00

0,00

I lmmobilitzat intangible

0,00

0,00

I lmmobilitzat tangible

0,00

0,00

22.023,90

42.903,59

11.210,00

9.303,59

0,00

0,00

10.813,80

33.600,00

22.023,90

42.903,59

I

lll lnversions immobiliiiries
lV lnversions financeres a llarg termini
B) ACTrU CORRENT

l. Existdncies
ll. Afiliats i simpatitzants

lll. Deutors i altres comptes a cobrar
lV. lnversions financeres a curt termini
V. Periodificacions a curt termini
Vl. Tresoreria

TOTAL ACTIU (A+B)

u
A) PATRIMON| NET
A-1) Patrimonigenerat
l. Excedents d'exercicis anteriors

ll. Excedents de I'exercici
A-2) Variacions patrimonials pendents d'imputaci6 a resurtats
L Subvencions

ll. Donacions i llegats
B) PASSTU NO CORRENT

64.478,04

l. Provisions a llarg termini

ll. Deutes a llarg termini

c)

PASSTU CORRENT

l. Provisions a curt termini

64.478,04

261,il

ll. Deutes a curt termini
lll. Creditors i altres comptes a pagar
lV Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
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COMPTE DE PERDUES I GUANYS DE TEXERCICTANUAT

ACABAT Et 31 DE DESEMBRE DE 2018

2018
| 1. lngressos d'origen p0blic
I

17.600,00

2. lngressos d'origen privat

|
I

I

a) /ngressos d'afiliats

2017

i simpatitzants

47.583,76

41.006,26

47.082,76

37.745,26

501,00

3.261,00

I

O) Oonacions i //egafs

I
I
I

Q Exc6s de provisions

I

d) Altres rngressos de l'activitatordinaia

I

lly

ror*

INGRESSoS DE LA

GEslo

oRDTNARIA (i+2)

55.183,76

41.006,26

0,00

0,00

-21.306,33

-17.612,70

-21.306,33

-17.612,70

43.877,43

23.393,56

43.877,43

23.393,56

0,00

-20.000,00

0,00

-20.000,00

I

s. oesReses de personat
I
I
I

|
I

I

O""p"r". de l'activitat

a.

ordinaria

5. Amortitzacio de I'immobilitzat

B) TOTAL DESPESES DE LA GESTI6 ORD!NARIA (3+4+5)

I

I. RESULTAT (ESTALV]O DESESTALVT) DE L'ACTIVITAT ORDINARIA (A+B)

6. Deteriorament i resultat per alienacions de I'immobilitzat
II. RESULTAT (ESTALVIO DESESTALV!) DE L'ACTIVITAT ORDINARIA (1+6)
7. lngressos electorals d'origen p0blic
8. lngressos electorals d'origen privat
9. Despeses de les operacions de I'activitat electoral
II1.

RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELETORAL (7+8+9)

10. lngressos financers

(

F

1

1. Despeses financeres

-1.728,19

'12' Deteriorament i resultat per
alienacions d'inversions financeres

IV. RESULTAT DE LES OPERAcIoNs FINANCERES

&.

nesulrlr

(ESTALvI

INo

RECURRENT (10+11+121

o DESESTALV!) ABANS D'lMposros

DE

L,ExERcrcr(r+*+rv)

-1.729,19

0,00

42.149,24

3.393,56

42.149,24

3.393,56

13. lmpostos sobre beneficis

lV. RESULTAT (ESTALV| O DESESTALVT) DE L,EXERCICI(V+13)
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INVENTARI IMMOBILITZAT EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2018

L'entitat adjunta segtient quadre una relaci6 de bens histdrics sense valor
determinat, atds que es tracten de b6ns histdrics cedits o comprat amb
anterioritat a l'entrada en vigor de la llei L9/2014, del 18 de setembre,
qualificada de partits politics i finangament electoral:
Descripci6

Unitats

TOTAL

5

0,00

0,00

Cadira reunions estruc. Negre/entapissat blau

12

0,00

0,00

Armari 200x80 color negre s/p amb 5 prestatges

5

0,00

0,00

taula reunions 1,40*70 estuc. Metil.lica/sobre

2

0,00

0,00

LI

0,00

0,00

10

0,00

0,00

Laotra de treball entapissat color gris

1

0,00

0,00

Taula de treball + buc

1.

0,00

0,00

7

0,00

0,00

3

0,00

0,00

1.

0,00

0,00

1

0,00

0,00

Cadira reunions negre

r\

I

unitari

Taula reunions L20*80

gris

q'

Preu

Arman cotor negre 200*95

I

Ordenador + pantalla
lmpressora Hp1102

rorocoptaoora Nashuatec Aficio D435
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NorA 1- roerunncect6

AcABar El3t og orserugnt oE 2018

DE TENTTTAT

El Partit Liberal

d'Andorra 6s va constituir com a entitat l'any L992 per mitji del
Decret del Govern n[mero 87/GJ/92 de data 02 de juliol del mateix any L992.
El Partit Liberal d'Andorra t6 el seu domicili al carrer Babot Camp, ntimero L3,
4t pis, de la parrdquia d'Andorra la Vella.
El partit esta inscrit al Registre de Partit politics amb nrimero oool/2015
mitjangant resoluci6 del M.l Govern d'Andorra n0mero 174g7gl2ol5 de data
03 de febrer de 2015.
La organitzaci6 del partit, aixi com el seu funcionament es regeixen pels
estatuts vigents. concretament en el seu TfuoL lv REPRESENTACI6 I DlREcclo

Ut

/ oncams

DEL PART|T/SECC|6 JOVE

NOTA 2- BASES DE PRESENTACI6 DELS COMPTES ANUALS

2.1 lmatge fidel.
Els comptes anuals han estat

,/

obtinguts dels registres comptables de l'entitat
d'acord amb la legislaci6 vigent i mostren la imatge fidel del patrimoni,
de la
situaci6 financera i dels resultats de l,entitat.
2.2 Principis comptables generalment acceptats.

(

X

L'entitat ha formurat ers presents comptes anuars seguint [apricaci6
ders
principis comptables obrigatoris previstos en er Decret
der 15-02-2012, per
qual s'ordena la publicaci6 del text ref6s de la Llei
30/2007, del 20 de

desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per
la Llei g/ZOtO,
del 22 d'abrir i per ra Lrei 26/201,7, der 29 de desembre;
der Decret der 15-022012, pel qual s'aprova ra modificaci6 der pra generar
de comptabiritat. Aixi
com l'Acord de 23-3-2015 del ple del Tribunal de Comptes pel
qual s,aproven
els criteris i indicacions sobre la comptabiritat ders partits
poritics.
2.3 Comparaci6 de la informaci6.
Per a l'exercici finalitzat a 31 de desembre del
201g l,entitat presenta xifres

comparatives de l'exercici anterior.
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2.4

Canvis en criteris comptables i correcci6 d'errors.

Convis en criteris comptobles:

En l'exercici 2018 s'han incorporat als comptes anuals del partit tots aquells
pr6stecs de l'activitat electoral, donant aixi complement a les observacions
del Tribunal de comptes.

Aquest pr6stecs que, es recullen de forma detallada en la NorA 6 de la present
memdria, s'han registrat contra el patrimoni net en el balang del partit.

q

Correcci6 d'errors:
L'entitat no ha procedit a realitzar cap correcci6 d'error per l,exercici acabat
el 31 de desembre de 2018.

NOTA 3- NORMES DE REGISTRE IVALORAC]6

3.1 lmmobilitzat intangible

2'
I

ill

//

com a norma generar |immobiritzat intangibre es varora iniciarment
per seu
preu d'adquisici6 o cost de producci6. posteriorment
es valora al seu cost
minorat per la corresponent amortitzaci6 acumulada i, en
el seu cas, per les
pdrdues per deteriorament que hagi experimentat.
Aquests actius
s'amortitzen en funci6 de la seva vida Util.
L'entitat registra en Iimmobiritzat intangibre les apricacions
informitiques.
L'amortitzaci6 d'aquest immobiritzat intangibre es fa
seguint er mdtode rinear
iaplicant percentatges d'amortitzaci6 anyar idurant
un periode de 5 anys.
3.2 lmmobilitzat tangible

L'immobilitzat tangible es valora inicialment pel seu preu
d'adquisici6 o cost
de producci6, i posteriorment es minora per la corresponent
amortitzaci6
acumulada i les pdrdues per deteriorament.
Les despeses de conservaci6 i manteniment
ders diferents erements que
composen Iimmobiritzat tangibre s'imputen ar compte
de pdrdues iguanys de
l'exercici en el qual s,incorren.

Per altra banda els imports invertits en

la

millora que contribueixen

a

augmentar la capacitat o allargament de la vida rjtil
dels b6ns es registren com
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a major cost dels mateixos.

L'entitat amortitza l'immobilitzat tangible seguint el mdtode lineal, aplicant
percentatges d'amortitzaci6 anyal calculats en funci6 del anys de vida dtil
estimada pels respectius b6ns, tal i com detalla el quadre segrjent:
Anys vida util estimada
lnstal.lacions
Mobiliari
Equip inficrmirtic
Elements de

12

6
5
8

3.3 Actius Financers
Els actius financers que posseeix

l'entitat als efectes de la seva valoraci6 es

classifiquen en les categories segtients:
Actius financers a cost amortitzat

\

En aquesta categoria s'hi inclouen els crddits per operacions
comercials que

v
f
(

s'originen per la prestaci6 de serveis ioperacions de trific de l,entitat,
iels
altres actius financers que no sent instruments de patrimoni ni derivats,

tenen origen comercial

iels

determinada o determinable.
Valoraci6 inicia

no

cobraments dels quals s6n

de

quantia

I

Aquests actius financers es valoren inicialment pel cost, que
equival al valor
raonable de la contraprestaci6 lliurada. Els costos de transacci6 que
els siguin
directament atribuibles es registren en el compte de pdrdues i guanys
e-n el
moment del seu reconeixement inicial.
Els crddits per operacions comerciars amb venciment
no superior a un any i
que no tinguin un tipus d,interds contractual, l,import
dels quals ,,"rp"r,
rebre en el curt termini, es poden varorar per seu varor nominar quan
refecte
de no actualitzar els fluxos d,efectiu no sigui significatiu.
Valoraci6 posterior
La valoraci6 posterior d'aquests actius financers
es fa per seu cost amortitzat.
Els interessos meritats es comptabiritzen en er compte de pdrdues
iguanys,
aplicant el mdtode del tipus d'interds efectiu. Els actius amb venciment
no
superior a un any qud, d'acord amb er que s'ha comentat en l'apartat
anterior,
es valorin inicialment per seu varor nominar, s'han de continuar
varorant per
l'esmentat import, llevat que s,hagin deteriorat.
Al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives
necessiries
en cas que hi hagi eviddncia objectiva que er valor d'un actiu
financer o d,un
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grup d'actius financers amb similars

ca

racte ristiq

u

es de risc valorats

col.lectivament s'ha deteriorat com a resultat d'un o m6s esdeveniments que
hagin tingut lloc desprds del seu reconeixement inicial ique ocasionin una
reducci6 o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs, que poden venir
motivats per la insolvdncia del deutor.
Les correccions valoratives per

deteriorament, aixi com la seva reversi6 quan
l'import de la pdrdua disminueixi per causes reracionades amb un
esdeveniment posterior, es reconeixen com una despesa o un ingr6s,
respectivament, en el compte de pdrdues iguanys.
3.4 Passius financers
Els passius financers de

1

l'entitat

ars efectes de la seva valoraci6 es classifiquen

en les categories segtients:
Passius financers a cost amortitzat

En aquesta categoria s'hi incrouen ers ddbits per
operacions comerciars,
originats per la compra de b6ns i serveis per operacions
de trific de rentitat,
aixi com ddbits per operacions no comerciars, que
s6n ers passius financers
que no sent instruments derivats, no tenen
origen comercial.

./

Voloraci6 inicial

r
'(

Els passius financers incrosos en aquesta
categoria se varoren iniciarment per

cost, que equivarar varor raonabre de ra
contraprestaci6 rebuda. Ers costos de
transacci6 i res comissions financeres que
s'originin en aquests deutes amb
tercers es registren en el compte de pdrdues
i guanys en el moment del
reconeixement iniciar. Ers ddbits per operacions
comerciars amb venciment no
superior a un any i que no tinguin un tipus
d,interds contractuar, aixi com res
fiances, l'import ders quars s'espera pagar
en er curt termini, es varoren per
seu valor nominar, quan refecte de
no actuaritzar ers fruxos d,efectiu no sigui
significatiu.
Voloroci6 posterior
Els passius financers incrosos en aquesta
categoria s,han de varorar per
seu cost amortitzat. Ers interessos meritats
es comptabiritzen en er compte
de pdrdues i guanys, apricant er mdtode
der tipus d'interds

efectiu.

Ers

ddbits
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amb venciment no superior a un any que, d'acord amb el que s'ha comentat

en l'apartat anterior, es valoren inicialment pel seu valor nominal,

es

continuen valorant per l'import esmentat.

L'entitat dona de baixa els passius financers quan l,obligaci6 s,hagi
extingit, registrant en el compte de pdrdues iguanys de l'exercici quan tingui
lloc qualsevol diferdncia entre el valor en llibres d'aquests passius o part
d'aquests que s'hagi donat de baixa i la contraprestaci6 pagada, inclosos els
costos de transacci6 atribuibles.

3.5 Tresoreria

t7

Recull l'efectiu de caixa iels saldos a favor de l,entitat
en dipdsits bancaris

a la vista iels actius financers que siguin convertibres en efectiu,
amb

venciment inferior a tres mesos.

3.5 Ajustament per periodificaci6 d,actiu

lnclou les despeses pagades durant l'exercici pero que
corresponen

l'exercici segUent, i els ingressos registrats en l'exercici
i que corresponen
l'exercici segrient.

,/

a

a

3.7 Reconeixement d,ingressos i despeses
Els ingressos i despeses

(
\)

X

s'imputen en funci6 del criteri de meritaci6, 6s a
dir,
quan es produeix ra corrent rear de bens
i serveis, amb independdncia der
moment en que es produeix la corrent monetiria
o financera que en derivi.
Els ingressos es varoren ar varor raonabre
de ra contraprestaci6 rebuda.

El reconeixement d,ingressos per prestaci6 de serveis
es

produeix
considerant el grau de realitzaci6 de la prestaci6
a ra data de tancament de
l'exercici, sempre i quan er resurtat de ra transacci6
es consideri fiabre.

NOTA

4-

IMMOEITITZAT
IMMOB!LARIES

INTANGIB[E,

TANGIBTE

INVERSIONS

No s'aplica. L'entitat no disposa de immobiritzat
intangibre ni tangibre ni
inversions immobiliiries registrades en el seu
balang.

PARTIT LIBERAL D'ANDORRA

Amb tot, l'entitat adjunta en l'aparta "lnventori" la relaci6 de b6ns que
l'entitat en fa 0s.
NOTA 5. INVERSIONS FINANCERES
No s'aplica. L'entitat no disposa d'inversions financeres.
NOTA 6. DEUTES
Les operacions realitzades per la formaci6 com a conseqtidncia de les activitats
electorals, ha generat uns pr6stecs amb les entitats banciries que, a data 31 de

desembre de 2018 es detallen a continuaci6:
Classes de

\{

deute

Saldo

Tipus Tipus de
inicial d'interEs
garantia

Termini

d'amortitzaci6

Saldo final

Pr6stec d'entitat de crAdit
PT6Stec VALLBANC GENERALS 2015
pr6stec cREotr RruoonnA
GENERALS 2015
Pr6StCC CREDIT ANDORRA COMUNALS 2015

27.OOO,O0

4%

48.510,58
717.765,37

2%

18
24

Mesos

13.500,00

Mesos

0,OO

2%

detall de venciment en el propers 5 anys dels pr6stecs detallats
anteriorment
6s el segrient:
El

pr6stecs
Pr6stec VALLBANC CrrurRRS ZOri
Pr6stec cREorr RruooRnA e rrue naLs 2015
pr6stec CREDtT aruooRRA
CoMUNALS 2015

Saldo al

50.979,04

lmport
rmporr
restant

ven.imcnrc
venciments

tancament
_

2020 2021 2022

2023

50.979,04

NOTA 7. PATRIMONI NET

A) Resultat (estarvi o desestarvi) der compte
oe resurtatl
(+) lngressos per subvencions imputats
directament

en er patrimoni net

(+) lngressos per donacions i ilegats imputats
directament en er patrimoni
B) Total ingressos imputats directament
en et patrimoni net
(-) Transferencies al compte de resultats per
subvencions
(-) Transferdncies ar compte de resurtats per
donacions i ilegats
C) Total transferincies al compte de resultats

42.149,24
0,00
0,00
0,00
0,00

Total variaci6 en et patrimoni (A+B+C)
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NOTA 8- SUBVENCTONS, DONACTONS I LTEGATS

Durant l'exercici 2018 el partit ha rebut subvencions de Govern per un import
de 17.600 euros, en aplicaci6 del que preveu l'article 32 delText ref6s de la Llei
7912014, del 18 de setembre, qualificada de partits politics i finangament
electoral. Aquesta subvenci6 ha estat imputada en el compte de resultat.

Durant l'exercici 2018 l'entitat no ha rebut ni donacions ni llegats, ja siguin
imputables en el balang de l'entitat, ja siguin imputables directament al compte
de resultat de l'entitat.

NOTA 9. ACTIVITATS ETECTOMTS

a) Durant l'exercici 2015 es van celebrar les eleccions al consell General,
concretament en data 1 de marg de 2015, als quals el partit Liberal
d'Andorra, va conc6rrer sota diferents denominacions.
Circumscripci6 nacional

(

,7

Liberals d'Andorra (Candidatura nacional

)

Circumscripcions parroquials
Encamp
"Liberals d'Andorra + lndependents,, (LDA + lndependents)

-

Ordino

-

Liberals + lndependents (LD,A+|)
La Massana
lndependents + Liberals d,Andorra
Andorra [a Vella
Liberals d'Andorra
Sant Julii de Ldria
Liberals d'Andorra + Uni6 Laurediana
Escaldes-Engordany
Liberals d'Andorra (LdA)

-

f
[^,

-

-

b) Durant l'exercici 2015 tamb6 es van celebrar res ereccions

comunars,

concretament en data 13 de de desembre de 2015, als quals el partit
Liberar
d'Andorra, va conc6rrer sota diferents denominacions.
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Candidatures
Encamp
Liberals d'Andorra + lndependents Lda + lndependents

-

Ordino

-

Liberals d'Andorra + lndependents (LD'A + l)
Andorra [a Vella
Coalici6 d'independents + Liberals d'Andorra
Sant Julii de Ldria
Liberals d'Andorra + Uni6 Laurediana

-

Escaldes-Engordany
Liberals d'Andorra + lndependents (L'd'A + lndependents)

-

q'

c)

No hi ha cap coalici6 activa de les constituides durant els exercicis anteriors.

d) Les operacions realitzades per la formaci6 com a conseqiidncia de les

2

activitats electorals, descrites en els apartats a) i b) d'aquesta nota, estan
recollides en els corresponents informes de l'activitat electoral tramesos al
Tribunal de comptes del principat d'Andorra i que han estat publicats per
aquest ultim en el seus informes zoLsloL de novembre de 2015 i2or6loL
de juliol de 2016.

Aquesta activitat electoral ha generat unes obligacions amb les
entitats
banciries que, estan registrades en barang de situaci6 de |entitat ies
detailen

en la NOTA 6 de la present memdria.
En aplicaci6 de

de l'apartat

1)

de l'article 32 de la Llei l9/20I4, del 18 de

setembre, qualificada de partits politics i finangament electoral, que
estableix:
"Article 32
Subve ncio de representacio

7,

portits omb representocio of consefi Generor i ors comuns
rebron uno subvencil per
sufrogar les despeses electorars, regurodo o |orticle 46, iuna
Els

ortro

subvenci6, de

representoci6, per sut'rogor les seves despeses de
funcionoment.

tepresentonts que hogin estot elegits en uno moteixo condidoturo,
no presentodo per un
portit politic, poden rebre iguolment les subvencions
estoblertes ol pordgrof onterior. Aquests
representonts poden renuncior o rebre lo subvenci6 de representaci6.
Els
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portits o candidotures electorols sense representoci6 ol Consell Generol i ols comuns
rebron iguolment les subvencions estoblertes, si bd poden renuncior o lo subvenci| de
Els

representoci6 o

bi destinar-la a sut'ragor

les despeses electorols.

de rcpresentoci' a sufroqor les despeses electorals semDre oue es iustifioui deoudoment
oue disposen de recursos suficients per assequrar el seu funcionament.

l'

z

Aquesta entitat, transferiri l'excedent de les subvencions de representaci6 a
aquest comptes per complir amb les obligacions adquirides per l,activitat
electoral.
Tamb6, aquesta entitat transferiri als comptes de les activitat electorals,
les
aportacions que el cirrecs prlblics remunerats aportin al partit en
aplicaci6 de
l'apartat 2) de l'article 25 de la Lrei r9/201.4,de1 1g de setembre, qualificada

partits politics ifinangament electoral, que estableix:

de

Article 25
Quotes

7'

estatuts determinoron er procediment per quot er portit pot
oprovor restobriment de tes
quotes generols i periddiques ders ofitiots i,
en el seu cos, ders simpotitzonts per contribuir o
sostenir les despeses.
Els

(

X

I'octuoci6 de I'Administroci6 ptibtico.

3.

Les quotes

i oportocions

dels ofiliats i simpotitzonts houron de reo litzo
r-se m itjo ngont
domicilioci6 boncdria de to quol sigui titulor
l'afiliot o mitjoncant ingrds nominatiu en el
compte que designi el pottit,,
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NOTA 9. ALTRE TNFORMACI6

I

1) No hi ha cap acord de la

formaci6, susceptible de tenir impacte financer,
que no hagi estat reflectit en els presents comptes anuats.
2) Durant l'exercici corrent no s'han produit canvis en l,drgan mixim de
direcci6, alta direcci6 i representaci6 durant lexercici
3) La formaci6 no disposa d'empleats dedicats a l,administraci6
economicofinancera.
4'l Els presents comptes no han estat auditats per un auditor privat.

(

Y
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Els presents comptes anuals del PARTIT LIBERAL D'ANDoRRA, que
comprenen

el balang de situaci6, el compte de pdrdues i guanys i

!a

memdria , corresponents a l'exercici iniciat t'1 de gener de 2018 i finalitzat

el 31 de desembre de 2078, i que han estat formulats per l'Executiva del

partit en data 25 de febrer de 2019, consten de 15 pigines (inclosa
aquesta), escrites a una sola cara.

Andorra la Vella, 25 de febrer

VAIENI1 MARTI CASTANYER

Secretari relacions internacionals

Maanan AOURAGHE BENDADA
Tresorer

2}tg

Jordi TROGUET RIBES
Vicepresident

Sllvia
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