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APROVACIONS COMUNALS

Sant Julià tindrà més cura a
l’hora de realitzar inversions

Les carreteres
secundàries, el punt
dèbil de la parròquia

ANA / F. A.

La corporació estableix
criteris competitius per
evitar futures fallides
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l comú de Sant Julià de Lòria tindrà més cura a l’hora
de realitzar inversions públiques. Segons va informar
ahir el cònsol major de la parròquia,
Josep Miquel Vila, la corporació establirà diversos criteris econòmics i
competitius abans d’efectuar una inversió per evitar que aquesta faci fallida i s’acabi convertint «en un cost
per a la mateixa parròquia o els ciutadans», «ja que els diners del comú són
de tots i cal que s’inverteixin de la millor manera possible».
Els criteris que es preveuen establir són: el DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats), l’anàlisi de competitivitat de Porter, i un balanç provisional dels comptes.
/ Precisament, i en aquest context de precaució, ahir es va publicar al BOPA (Butlletí Oficial del Principat d’Andorra)
una adjudicació d’11.890 euros –per
part del comú de Sant Julià a una empresa externa– en concepte «d’assessorament de nous projectes estratègics del Comú».
Vila va especificar que aquest edicte fa referència a futures inversions
generals de la parròquia i que «forma
part de les tècniques que hem de fer
ús per a les inversions, en l’aspecte
que siguin rendibles i que no siguin
un cost per a la població, com ja ha
passat en altres ocasions; que es fan
inversions i acaben suposant un cost
públic». Per tant, «per evitar pagar
aquests costos, hem encarregat l’as-

33 El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, va
reconèixer ahir que els 64 quilòmetres de carreteres secundàries i els 20 de carrers urbanitzables que té la parròquia són un
«punt dèbil», perquè generen una
«despesa» elevada «i ens costa
mantenir aquestes zones». Per
aquest motiu, el comú demanarà
a l’Exectuiu que es tinguin en consideració aquestes especificitats
a l’hora d’elaborar les transferències comunals.
33 Al respecte, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va matisar ahir
durant la roda posterior al Consell
de Ministres que el primer informe en relació a les competències
i transferències «ja està tancat»,
i que aquest «ja s’està presentat
als diferents grups parlamentaris» per anar tancant les valoracions. Tot i això, «Encara hi ha marge de maniobra per poder-hi incloure modificacions i millores».
33 Malgrat que l’Executiu sembla

estar obert a acceptar més aportacions, Cinca va reiterar que cada comú té les seves especificitats i que no es poden «estirar
les negociacions [per establir les
competències i transferències]
de forma infinita».

11.800 EUROS DE PREVENCIÓ

33 Sessió extraordinària del consell del Comú de Sant Julià de Lòria, ahir

El comú preaprova
l’adequació del
riu Valira per a la
pràctica del ràfting
tot i la crítica de la minoria

sessorament, perquè com més reflexiones i analitzes la inversió, menys
probable és que després et surti malament».
Tanmateix, Vila va deixar entreveure que un dels errors que es vol evitar és que es repeteixi una situació similar a la de Naturlandia, ja que ha
acabat sent una despesa important
per a la parròquia.
PROJECTE DE RÀFTING / D’altra banda, el

Comú de Sant Julià va aprovar ahir la
preadjudicació del concurs del pro-

MARICEL BLANCH

CANVIS EN LA CARTA MAGNA

jecte d’adequació del riu Valira per a
la pràctica del ràfting a l’empresa Treballs Públics Unitas, per un valor de
177.919 euros.
Des de la minoria comunal, però,
es va criticar l’adjudicació i el projecte d’aigües ràpides assegurant que les
«coses s’estan fent amb pressa» i sense
tenir segur que els «ministeris pertinents» donaran suport a l’activitat. Al
respecte, Vila va especificar que el comú disposa ja d’un informe de Medi
Ambient que és favorable a les obres
que es volen dur a terme i que al llarg

d’aquesta setmana s’espera rebre’n
un altre d’Ordenació Territorial.
En relació, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va especificar ahir
que per part del Govern es facilitarà
aquest darrer informe el més aviat
possible per no «endarrerir» les obres
d’adequació del riu, ja que si el temps
i l’afluència de les aigües són les adients, els treballs es realitzaran al llarg
d’aquest mes i durant la segona setmana d’abril amb el propòsit de poder efectuar una prova pilot de ràfting a l’estiu. H

PETICIÓ D’INFORMACIÓ

SDP proposa iniciar un debat
de reforma de la Constitució

Liberals demana l’estudi
nacional de risc del país

Volen reflexionar sobre el
dret de vot dels residents o
l’avortament, entre d’altres

El grup parlamentari vol el
pla d’acció i implementació
de les recomanacions

L.R.
ANDORRA LA VELLA

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) considera que el 24è aniversari de la Constitució és un bon moment per iniciar
un debat per reformar-ne alguns aspectes. En concret, el conseller progressista Víctor Naudi va posar sobre
la taula ahir la necessitat de reflexionar sobre modificar les competències comunals, la llei electoral, el dret a
la vida, la interrupció de l’embaràs en
els tres supòsits bàsics o el vot dels residents a les comunals. Naudi va deixar
clar que «ha de ser una reflexió amb
seny i serenor» i que «no es farà d’un
dia per l’altre».
La proposta l’argumenten afirmant que els valors i principis bà-

sics de la Constitució «no s’acaben de respectar». Com a exemple,
Naudi va indicar que «s’ha trencat
l’equilibri institucional entre França i Espanya o que el Govern «no hagi tingut en compte el Consell General» per la reforma de les transferències i competències comunals.
Així mateix, el secretari d’organització de la formació, Joan-Marc Miralles, va afegir que la Carta Magna
també hauria d’incloure un principi d’igualtat entre tots els ciutadans sense diferenciar segons el territori on viuen.
Miralles també va criticar que a
pocs dies per arribar a «l’equador
de la legislatura, encara no s’han tirat endavant cap de les grans reformes». Pel que fa a la reforma de Sanitat i Funció Pública va apuntar que
«no en sabem res» i quant a les transferències i competències en va criticar especialment la metodologia

EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY

33 El conseller Víctor Naudi.

en què s’ha dut a terme. Finalment,
també va lamentar que les negociacions amb Europa no s’enllesteixin
aquesta legislatura. Al seu entendre,
només s’ha treballat en l’homologació financera «i per les pressions rebudes internacionalment». H

El president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat, ha entrat
una demanda a Sindicatura perquè Govern li faci arribar una còpia de l’informe final complet de
l’estudi nacional de risc del país
elaborat segons la metodologia
del Banc Mundial, que té el seu origen en la recomanació 1 del GAFI. Dit informe es va obtenir a partir del treball realitzat entre el 20
i el 22 de setembre de l’any passat
al país.
ALTRES PETICIONS / La demanda d’in-

formació del president del grup
parlamentari liberal s’acompanya

de dues peticions més. Per un costat, Pintat també demanda el «pla
d’acció i implementació de les recomanacions i riscos detectats» i
per l’altre, sol·licita l’«informe de
l’estat actual de les implementacions de les accions desenvolupades
i de les propostes d’actuació sorgides de l’estudi nacional de risc i de
les recomanacions del GAFI».
UN ESTUDI ACURAT / Per tot, Pintat
considera «del tot necessari poder disposar d’aquest informe
de l’estat actual per analitzar la
informació que conté» i d’aquesta manera, «poder treure les nostres pròpies conclusions de l’estudi nacional de risc del país».
A més Pintat exposa «que no és
el mateix que t’expliquin les dades o que et facin un resum, que
poder estudiar-les detingudament». H

