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33 La consellera independent, Sílvia Bonet, conversa amb diversos membres de DA al Consell General. 
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MOVIMENTS PARLAMENTARIS

Socialdemocràcia i Progrés 
(SDP) va carregar ahir forta-
ment contra l’exmilitant de 
la formació Sílvia Bonet dei-

xant clar que la situació és «esperpèn-
tica» i van deixar clar que «ja n’hi ha 
prou» perquè «s’està allargant mas-
sa». En roda de premsa, el president 
d’SDP, Jaume Bartumeu, juntament 
amb el conseller Víctor Naudi, van 
confirmar que «hi va haver altres mo-
tivacions més enllà de les discrepàn-
cies polítiques» que van portar a Bo-
net a deixar de militar. En aquest sen-
tit, Bartumeu va parlar de l’existència 
d’una carta que Bonet va enviar al sín-
dic el 2015 on exposava «problemes fi-
nancers i patrimonials» per obtenir la 
condició a ple temps. Un argument, 
va criticar el president progressista, 
«que no té gens ni mica de política». 

SDP acusa Bonet de seguir 
a la política «per diners»
Un informe jurídic 
demostraria que no pot 
continuar a ple temps

LÍDIA RAVENTÓS
ANDORRA LA VELLA

Al seu entendre, la consellera in-
dependent «ha de mirar de ser con-
seqüent i coherent» i deixar «aques-
ta tossuderia i aquesta indissimula-
da barreja d’interessos particulars i 
personals amb la responsabilitat de 
l’exercici parlamentari». Per això, i 
«pel que diu el reglament», defensen 
que Sílvia Bonet «no pot mantenir la 
retribució a ple temps». «Hi ha una co-
sa que es diu interès general, trans-
cendental per a aquells que ens dedi-
quem a la política per servir i no per 
servir-nos, i hi ha un tema importan-
tíssim que és la gestió dels diners pú-
blics», va sentenciar. 

Per aclarir quin paper ha d’assu-

mir la consellera dins del grup mixt, 
SDP ha demanat un informe jurídic 
que ha entregat al síndic general per 
tal que actuï. L’informe, segons va in-
dicar Bartumeu, confirma que «no hi 
ha justificació ni política, ni jurídica i 
jo hi afegeixo, ni ètica, per mantenir 
aquesta situació i encara menys per 
mantenir-la en base a situacions per-
sonals de delicadesa econòmica». 

Aquesta suposada actuació de Bo-
net, va afegir, «fa mal a SDP» i a «la po-
lítica». Per això, Bartumeu va dema-
nar «disculpes públiques perquè ens 
vam equivocar amb la composició de 
la nostra candidatura». 

D’altra banda, el president de la 
formació també va carregar contra 
Sindicatura per no prendre una de-
cisió sobre aquesta situació. «Qui ha 
de prendre les decisions es vol aixo-
plugar amb el grup mixt», va manifes-
tar Bartumeu recordant que «mai cap 
grup ha decidit quants consellers ha 
de tenir a ple temps». En cas que final-
ment Vicenç Mateu conclogui que Bo-
net pot seguir en dedicació exclusiva, 
el progressista creu que «hauran d’ex-
plicar molt bé l’ús que fan dels diners 
públics». H

El president de Socialdemocràcia i 
Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, va 
reiterar ahir en roda de premsa la 
necessitat de crear una candidatura 
conjunta per enfrontar-se a Demò-
crates per Andorra en les properes 
eleccions generals. Bartumeu va ma-
nifestar que es tracta d’una «posició 
estratègica davant de la crisi econò-
mica, el desgavell en el qual ens està 
sumint DA amb la seva política de pí-
fies de repetició». 

Per tot, entén que «més enllà que 
cada formació defensi la seva orien-
tació política més progressista, més 
moderada o, fins i tot, legítimament 
conservadora, s’hauria de trobar un 
acord per anar endavant». 

Amb tot, Bartumeu va manifes-
tar que «encara no hem començat 
a teixir les reunions» amb els altres 
grups perquè «estem afinant el que 
els volem proposar a uns i als altres». 

Bartumeu segueix defensant 
una llista conjunta contra DA
SDP treballa en diferents 
propostes per cada 
formació política

Sobre les declaracions que va fer 
el secretari general de Liberals d’An-
dorra (Ld’A), Amadeu Rossell, en el 
mateix sentit, Bartumeu va afirmar 
que es van reunir «de manera infor-
mal» per conversar sobre aquesta 
qüestió. Però va aclarir que «no vam 
teixir ni desteixir res» malgrat que 
va assegurar que no ha abandonat 
la idea. H
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«No hi ha justificació per 
mantenir aquesta situació i 
encara menys per en base 
a situacions personals de 
delicadesa econòmica»

JAUME BARTUMEU
PRESIDENT D’SDP

Gili pregunta per l’estat 
de la flota d’ambulàncies

La consellera general del Partit Soci-
aldemòcrata (PS) Rosa Gili ha trami-
tat una demanda d’informació mit-
jançant la qual vol tenir accés al llis-
tat complet de totes les ambulàncies 
emprades pel transport sanitari, ai-
xí com diferent informació sobre 
tots els vehicles. Amb aquesta docu-
mentació la política escaldenca vol 
poder fer «un seguiment» de quin és 

l’estat actual de la flota d’aquests ve-
hicles, tot recordant que en els dar-
rers anys ha estat un tema que ha ge-
nerat diferents polèmiques. 

En l’escrit tramitat a Sindicatu-
ra, la parlamentària socialdemòcra-
ta reclama «el llistat de totes les am-
bulàncies utilitzades en el marc de 
l’aplicació del pla director del trans-
port sanitari». Gili sol·licita que la in-
formació vagi acompanyada de di-
ferents dades, com ara els models 
i la classe de vehicles, les matrícu-
les, l’any de posada en circulació i 
el d’adquisició per part del SAAS o 
bé de l’empresa adjudicatària. Tam-
bé es demana que s’especifiqui si es 

van comprar nous o d’ocasió i, en 
aquest darrer cas, l’origen, el país 
d’on venien i quina empresa els va 
vendre. La consellera general també 
vol saber quina persona del SAAS va 
gestionar cada operació de compra i 
els quilometratges en el moment de 
l’adquisició.

La consellera general va explicar 
que «ens interessa fer un seguiment 
de la flota d’ambulàncies que tenim 
al país», tot recordant que és un as-
sumpte que ha estat «polèmic en va-
ris moments dels darrers anys» com, 
per exemple, amb «temes d’adqui-
sició que no sempre ens han sem-
blat massa correctes». Gili va apun-
tar que «volem tenir més informació 
en relació a quina és la flota, quin és 
el seu estat, com s’han adquirit i al-
tres dades en relació al seu manteni-
ment». H

La consellera vol fer un 
«seguiment» d’un tema 
«polèmic» els últims anys
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