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33Un funcionari atèn a una persona a Sant Julià. 
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LLEI DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

La davallada de vots per a DA 
que podria suposar no fer cas 
a les demandes dels sindicats 
a menys de dos anys de les 

eleccions seria el motiu per flexibi-
litzar les reformes de la Llei de Fun-
ció Pública, segons va dir ahir Joan 
Marc Miralles, secretari d’SDP. 

Per al socialdemòcrata «era im-
possible fer aquesta modificació 
sense els sindicats a pocs mesos de 
les eleccions». Així, la sobtada ober-
tura a tocar punts que, a priori, s’ha-
vien considerat estructurals «res-
pon al nombre de vots de funciona-
ris que es perdrien». 

Cal recordar que la gran majoria 
de funcionaris són andorrans i que, 
un perjudici sobre aquest col·lectiu 
repercutiria en un gens menyspere-
able número de vots que es posari-
en en dubte. 

Per a SDP, aquesta manera d’ac-
tuar «respon al tacticisme amb què 
actua el Govern, que no respon a cap 
estratègia d’Estat amb la intenció de 

SDP veu intencions electorals 
al canvi de rumb de la reforma
La por a perdre vots, 
possible causa de la 
flexibilitat del Govern
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millorar el país. Respecte a les condi-
cions amb que es treballa per apor-
tar idees a la reforma, des d’SDP es 
va recordar que el material que el 
Govern facilita «és sovint una pre-
sentació de Powerpoint. Aquest és l’es-
cenari». 

ACTITUT POSITIVA/ De la seva banda, 
des del PS, Rosa Gili, va assegurar: «A 
manca d’haver vist el total de la llei, 
em sembla positiu que no tanquin la 
porta i que s’obri el diàleg». 

Gili va reconèixer que desconei-
xia «el motiu del canvi de rumb» pe-
rò va estar satisfeta de que cap de les 
parts «s’enroquin en les seves posi-
cions». 

Respecte a la possibilitat de cre-
ar un òrgan vinculant entre sindi-
cats i Govern per acabar d’ajustar 
la Llei, Gili es va mostrar prudent ja 
que considera que «caldria estudiar-
ho punt a punt i és normal que el Go-
vern es pugui reservar algunes po-
testats». H
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33 Una sessió de comú a Encamp. 

Els consellers de les dues mi-
nories del Comú d’Encamp, 
Liberals+Independents i Partit 
Socialdemòcrata+Independents, 
van sol·licitar formalment ahir al 
cònsol major de la parròquia, Jordi 
Torres, còpies de tot l’expedient de 
la concessió i posterior rescissió de 
l’alberg de la Baronia, documenta-
ció que, fins ara, la majoria s’ha ne-
gat a facilitar, tal com van denunci-
ar els dos grups en la sessió del passat 

ENCAMP

La minoria critica l’opacitat en 
l’afer de l’alberg de la Baronia
PS i Ld’A demanen per 
escrit l’expedient de la 
concessió i la rescissió

portes i només ens deixa veure la 
informació», però no pas tenir una 
còpia del dossier.

Des de Ld’A+I, Maribel Lafoz ha 
denunciat que durant els últims me-
sos «des del comú només ens han res-
post amb el silenci» i ha afegit que «el 
senyor cònsol major al·lega que és in-
formació sensible i que s’havia com-
promès a què no es difongués». Visió 
no compartida pels consellers libe-
rals que defensen «que hem de po-
der consultar la totalitat d’aquesta 
informació i demanar si escau infor-
mació a tècnics sobre la matèria per 
poder tenir una opinió fidedigna so-
bre tot el procés de concessió i la pos-
terior resolució de l’alberg de la Ba-
ronia». H
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dijous. La petició posa 
en relleu el dret d’infor-
mació que tenen com 
a representants esco-
llits pel poble i lamen-
ta l’opacitat amb què 
la majoria d’Units pel 
Progrés+Demòcrates 
per Andorra ha actuat 
en aquest afer. 

Des de PS+I,  Pe-
re Marsenyach ha la-
mentat que «no hem 
tingut una altra solu-
ció que entrar la carta 
escrita», tot criticant 
que «el cònsol s’ha 
tancat en banda, no 
ens ha volgut obrir les 


