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33 El conseller general d’SDP i el president de la formació. 

REFORMA COMPETENCIAL I DE TRANSFERÈNCIES

E l Govern preveu entrar un 
acord institucional paral-
lel a les noves lleis de com-
petències i transferènci-

es comunals que es votaran un cop 
acabi l’estiu. Segons el president de 
Socialdemocràcia i Progrés (SDP), 
Jaume Bartumeu, aquest acord no 
és més que una estratagema del Go-
vern per «comptar amb el suport del 
Partit Socialdemocràta (PS) a l’ho-
ra de votar la reforma que s’està ne-
gociant». 

L’acord esmentat especifica que 
les guarderies infantils i els serveis 
d’infància, adolescència i joventut 
(aspectes que demanava de modifi-
car el PS) no s’inclouran en la nova 
reforma. Tot i això, en el document 
s’adquireix el compromís de tractar 
aquestes competències més enda-
vant, malgrat que en cap moment 
s’especifica quan. 

Per tot, Bartumeu considera que 
l’acord no és més que «paper mu-

SDP creu que la promesa del 
Govern al PS és «paper mullat»
L’Executiu deixa a l’aire 
alguns punts de les 
competències comunals

llat» i una sol·lució de pega a les de-
savinences existents entre el PS i 
l’Executiu pel que fa a la reforma. 
Tot i això, és possible que el PS acabi 
votant en contra de la nova legisla-
ció, ja que segons va detallar el con-
seller general Pere López fa unes set-
manes, les dues lleis (transferènci-
es i competències) s’han de votar 
en conjunt, «i nosaltres no trobem 
gens lògica la proposta de les trans-
ferències». 

SIGNATARIS / L’acord institucional, 
que segons va especificar ahir el 
conseller general d’SDP, Víctor Nau-
di, va ser proposat pel mateix cap de 
Govern, Toni Martí, haurà d’estar 
firmat pels cònsols majors dels set 
comuns, per Martí i per diferents 
consellers generals. En aquest sen-
tit, Naudi va lamentar que a ban-
da dels presidents i presidents su-
plents dels Grups Parlamentaris, 
també s’hi hagi afegit un conseller 
general més del PS. Un fet que de-
mostra encara més «que Martí es 
va treure de la màniga l’acord per 
comptar amb el suport del partit».

Finalment, Bartumeu va especi-
ficar que l’acord és «un nyap» i que 
SDP no comparteix «ni compartirà» 
el document, així com la reforma 
que s’està fent.
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COMMOCIÓ PER L’INCENDI

L’església de Sant Esteve d’An-
dorra la Vella acollirà demà, a 
les nou del vespre, una missa-fu-
neral en record a les víctimes de 
l’incendi de Portugal de fa gai-
rebé un mes, un dels més mor-
tífers de la història del país, que 
va provocar 64 morts i 254 ferits 
i va assolar la zona afectada. 

Segons informa l’ANA, l’Asso-
ciació de la Mare de Déu de Fàti-
ma, de la qual formen part nom-
brosos residents lusos al Princi-
pat i que el dia 13 de cada mes 
assisteix a una missa a la Massa-
na, va decidir que la propera ce-
lebració es faria en record dels 
morts en aquesta tragèdia. 

ASSISTÈNCIA / La missa serà presi-
dida per l’arquebisbe d’Urgell i 
copríncep d’Andorra, Joan-En-
ric Vives, i concelebrada pels sa-
cerdots de les Valls. Es preveu 
que assisteixin autoritats del pa-
ís com el cap de Govern, el sín-
dic general i el cònsol major de 
la Massana, on l’associació hi té 
la seva seu. La jornada serà so-
lemnitzada pel Cor de l’Associ-
ació de la Mare de Déu de Fàti-
ma. H

Sant Esteve 
commemora 
les víctimes 
de Portugal
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TAXES COMUNALS / L’acord també dei-
xa per a més endavant la negocia-
ció de l’exempció de taxes als or-
ganismes autònoms o entitats pa-
rapúbliques. Bartumeu va indicar 
que aquesta mesura vol eliminar ta-

xes com les que aplica el comú d’En-
camp a FEDA pel dret de pas de líni-
es elèctriques, en considerar-se per-
judicat per la reducció del cabal del 
riu i tenint present les captacions 
que es fan per abastir la central. H


