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SERVEIS I URBANISME

Les inundacions de Santa Co-
loma passaran a la història 
gràcies a les obres de la se-
parativa d’aigües que es-

tà realitzant el Comú d’Andorra 
la Vella, segons va destacar ahir la 
cònsol major de la capital, Conxi-
ta Marsol. 

Marsol va especificar que mal-
grat que al llarg de l’estiu passat 
ja es van fer alguns treballs per mi-
nimitzar les inundacions que pa-
teix la zona quan hi ha fortes plu-
ges, amb les obres que s’estan rea-
litzant ara a l’alçada del carrer Prat 
Salit (que arribaran fins a la Bor-
da Mateu durant la següent fase i 
després fins al carrer Gil Torres du-
rant la darrera actuació) la proble-
màtica quedarà pràcticament so-
lucionada. 

La cònsol major també va espe-
cificar que gràcies a un acord que 
s’ha establert entre el comú i dife-
rents particulars de la zona (les fa-
mílies Riba i Mirabet), la corpora-
ció s’estalviarà prop de 2,4 milions 
d’euros dels 10 que costen en total 
les obres de la separativa. 

En aquest sentit, Marsol va vo-
ler destacar la importància d’esta-
blir convenis entre les administra-
cions públiques i el sector privat i 
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La cònsol major de la capital, Con-
xita Marsol, va informar ahir que 
el comú ha presentat un incident 
de nul·litat contra la sentència de 
l’exdirector de comunicació, Ma-
nel Sansa, i que trametrà un re-
curs al Tribunal Superior per la 
sentència de l’excap jurídica, Ra-
quel Bernabé. 

Marsol també va destacar que 
en els dos casos es tracta d’una re-
cessió de «càrrecs de confiança 
que havien estat nomenats per 
una antiga corporació», per tant, 
«pensem que no és just que la ciu-
tadania o el comú hagi de pagar 
la indemnització». Tanmateix, 
Marsol va remarcar que malgrat 
que les sentències han donat la 
raó als dos extreballadors, «el co-
mú també ha guanyat la seva part 
[del cas], perquè les quantitats a 
pagar són força inferiors a les que 
es demanaven en un principi». H
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33 Dos operaris treballen en les obres de la separativa d’aigües, ahir. 

va destacar que el comú ja està es-
tudiant altres convenis d’aquest 
caire per a futurs projectes de la 
parròquia. 

ESTALVI DE TEMPS I MOLÈSTIES / A banda 
d’un estalvi econòmic, amb el con-
veni també es guanyarà en «temps» 
i es causaran menys «molèsties» a 
la ciutadania, ja que a l’inici del 
projecte, es va preveure que s’hau-
ria de tallar un tram de l’avingu-
da d’Enclar i –en conseqüència– la 

circulació de vehicles es veuria in-
terrompuda durant 18 mesos, però 
amb l’acord, això no serà necessa-
ri, «doncs els tubs de la separativa 
(que permetran que les aigües flu-
vials vagin directament al riu i les 
fecals es distribueixin al col·lector) 
passaran per sota dels terrenys par-
ticulars i no hi haurà la necessitat 
de seguir la carretera», va destacar 
Marsol. Per tant, «en uns o dos me-
sos podríem tenir enllestides les 
obres d’aquesta tram». 

Tot i això, la cònsol va desta-
car que la totalitat dels treballs no 
s’aconseguirà «en un ni dos anys». 

PUNTS NEGRES / D’altra banda, la 
cònsol major va destacar que tam-
bé s’està treballant en un seguit de 
«punts negres» que presenta la par-
ròquia pel que fa a l’abocament 
d’aigües brutes al riu. Marsol va 
puntualitzar que «hi ha aigües de 
particulars que hi van a parar di-
rectament, per això, hem contrac-
tat a una persona perquè s’encarre-
gui de posar-hi solució». 

Marsol va acabar dient que du-
rant els darrers anys no s’han fet 
«els deures» en relació a la separa-
tiva d’aigües, per tant, «s’ha de va-
lorar el gran esforç que està fent el 
comú, perquè està fent tot el que 
fins ara no s’havia fet». A més, va 
destacar que l’any 2005 ja es va sig-
nar un conveni per treballar en la 
separativa però que els comuns an-
teriors no van acabar fent res. H

SDP presenta 13 esmenes 
a la llei del Codi Penal

El conseller general d’SDP (Social-
democràcia i Progrés), Víctor Nau-
di, ha presentat 13 esmenes al pro-
jecte de llei del Codi Penal. Una de 
les esmenes fa referència a la pro-
posta del Govern en relació al delic-
te de contraban. Segons el grup, el 
text legislatiu «apropa més el tipus 
penal al ventall de conductes de 
contraban reconegudes als textos 
internacionals que la Unió Euro-
pea insta a transposar, deixant un 
espai no purament quantitatiu per 
a les infraccions administratives».

El grup també esmena la pro-
posta del Govern pel que fa al frau 
fiscal i proposa perseguir la comis-
sió de delictes per Internet amb la 
finalitat d’evitar que aquestes con-
ductes quedin excloses del tipus en 
cas que s’entengui que la formació, 
instrucció o ensinistrament reque-
reixen un tracte personalitzat.

Així mateix, SDP «vol garantir el 
respecte al principi que no es pot 
jutjar a algú dues vegades per la 
mateixa infracció i tancar la pos-
sibilitat d’una jurisdicció de revi-
sió retroactiva». Una altra de les es-

menes proposa suprimir tot el nou 
redactat que DA (Demòcrates per 
Andorra) vol introduir al Codi de 
procediment penal per permetre 
les escoltes telefòniques de mane-
ra generalitzada, «perquè l’exten-
sió de la possibilitat d’intervenci-
ons en les comunicacions a la in-
vestigació per qualsevol delicte és 
desproporcionada i alhora contrà-
ria a la doctrina assentada pel Tri-
bunal Europeu de Drets Humans».

SDP també manifesta la seva 
«enorme» preocupació per la pro-
posta de DA de modificar el parà-
graf 4 de l’article 87 del Codi de 
Procediment Penal, per la qual co-
sa, demana un «text alternatiu».

Finalment, el grup demana can-
vis vers el fet que s’ampliï la possi-
bilitat d’exigir informació al Mi-
nisteri Fiscal, «al qual es dispensa 
de passar per la petició al Batlle», 
i afegeix que «insistim en esmenar 
el redactat que proposa el Govern 
perquè no és admissible que les re-
solucions judicials reclamant in-
formacions confidencials estiguin 
dispensades de motivació, i el ma-
teix cal dir pel que fa al Ministeri 
Fiscal». H

CANVIS EN LA FUTURA LEGISLACIÓ
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MESURES SOCIALS

El conseller general del Partit So-
cialdemòcrata (PS), Pere López, ha 
tramitat una demanda d’informa-
ció mitjançant la qual demana al 
Govern l’informe previ realitzat 
per la Federació d’associacions de 
persones amb discapacitat (FAAD) 
al projecte de llei de mesures ur-
gents per a l’aplicació del conve-
ni de Nacions Unides sobre aquest 
col·lectiu, així com la resposta que 
l’executiu va enviar a l’entitat.

López vol tenir més dades per 
treballar en un text que «arriba 
pràcticament un any i mig tard». H
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