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Política

Crisi bancària

c eu que ca e e iona ja
so e a e o ma constituciona

jonathan gil

Miralles recorda que cap de les grans reformes de DA s’ha assolit íntegrament
jonathan gil

Julià Rodríguez
andorra la vella

Socialdemocràcia i Progrés
(SDP) troba que ha arribat el
moment d’iniciar “amb serenor”
una reflexió àmplia per reformar la Constitució i, tot i que
és conscient que no es pot fer
“d’un dia per l’altre”, sí “en els
propers anys”. Així ho va manifestar ahir el conseller general
Víctor Naudi, que va esmentar
les competències i transferències als comuns, la llei electoral, la
despenalització de l’avortament
en els tres supòsits bàsics i el vot
dels residents com alguns dels
punts que s’haurien d’abordar.
Aquesta reforma constitucional s’ha de fer “amb un consens
ampli”, igual que va passar amb
el text que es va aprovar l’any
1993, i s’imposa com a necessària, entre altres coses, segons
SDP, perquè DA no respecta determinats valors constitucionals
com per exemple l’equilibri institucional, ja que s’ha deixat de

Naudi i Miralles en una roda de premsa.

banda el Consell General en l’estudi del nou model competencial, o l’equilibri del país entre Espanya i França. “El problema és
que Martí no s’acaba de creure
la Constitució”, va afegir Naudi.
D’altra banda, SDP va destacar també ahir, aprofitant que a
finals de mes s’arriba a l’equador
de la legislatura i es compleixen
sis anys de Govern demòcrata,
que “cap de les grans reformes
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pendents s’ha assolit en la seva
integritat”. Per a aquesta formació és especialment greu
que el cap de l’executiu, Antoni
Martí, hagi admès ara que no
es podrà enllestir l’acord amb
la Unió Europea (UE) en els dos
anys que li queden de mandat.
“No podem estar ad eternum en
una negociació amb la UE; és
una de les reformes que estan
empantanegades”, va manifestar el secretari d’organització
del partit, Joan Marc Miralles.
Tampoc s’han conclòs les reformes de la sanitat i l’administració ni la de transferències i
competències comunals. En relació amb aquesta última, “després de sis anys s’ha arribat a
un document que es podria fer
en un parell de mesos”, va dir
Miralles. SDP no comparteix el
procediment que s’ha seguit en
aquest últim àmbit, ja que “no
es poden modificar primer les
transferències i després abordar les competències”.

Els màxims responsables de l’AREB en una compareixença al Consell General.

El supervisor suís autoritza
l’AREB a reclamar els
actius bloquejats de BPA
Redacció
andorra la vella

L’Autoritat Federal de Supervisió dels Mercats Financers
(Finma) de la Confederació
Suïssa ha publicat en data
d’ahir que el 13 de març del
2017 va decidir el reconeixement a Suïssa de la resolució del 21 d’abril del 2016 de
l’Agència Estatal de Resolució
d’Entitats Bancàries (AREB)
relativa a Banca Privada d’Andorra (BPA).

Així mateix, en aquesta
data va decidir també habilitar
l’AREB per reclamar a Credit
Suisse SA la posició que hi té
Banca Privada d’Andorra en actius líquids i en divises a partir
de l’entrada en vigor d’aquesta
decisió, al cap de trenta dies
hàbils. El Finma ha manifestat
igualment l’exclusió d’aquesta
entitat d’un procés suís per insolvència, segons va informar
ahir a la tarda l’AREB en un
breu comunicat de vuit línies.

Envia un SMS* al 515 amb la paraula
CINECAT i el teu nom i cognom, i et
regalarem una entrada per veure la
pel·lícula Incerta glòria, que es
projectarà als Cinemes Illa Carlemany
a partir del dia 17 de març.
Tenim entrades per als 100 primers missatges
rebuts. Passa a recollir la teva abans no s’acabin.

Parla
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Govern d’Andorra

+376 605 800

OFERTES DEL 15 AL 28 DE MARÇ

CASH DE CARNS
C. E. Serradells

CASH DE
CARNS

Ctra. de la Comella

LLOM DE CANYA PORC PEÇA
D’1,5 A 2,0 KG 4,70 € KG

ENTRANYA DE VEDELLA
6,30 € KG

ENTRECOT BOU PEÇA 4-5 KG
9,90 € KG

BOTIFARRA SUPERROSCO
5,90 € KG

COSTELLES I MITJANES
DE XAI 13,90 € KG
1 KG LLOM DE CANYA DE PORC
1 KG CARN PICADA PORC-VEDELLA
2 KG POLLASTRE NET
1 KG BOTIFARRA SÚPER
1 KG FRICANDÓ DE VEDELLA
1 KG ESCALOPES DE POLLASTRE
1 KG HAMBUR. DE PORC-VEDELLA
MÉS REGAL D’1 DOTZENA D’OUS

LOT DE 8 KG CARN

Venda a particulars i a professionals

29,90 €

Av
Av. Tarragona

Av. Salou

CARRETERA
DE LA COMELLA, 45
ANDORRA LA VELLA
HORARI: DE DIMARTS A
DISSABTE DE LES 10.30
A LES 14.00 I DE LES 16.00 A
LES 20.00 H
DIUMENGES I DILLUNS:
TANCAT

