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El comitè local de Socialde-
mocràcia i Progrés (SDP) de 
la capital va carregar ahir con-
tra la majoria demòcrata, a la 
qual va acusar de “fer retroce-
dir l’interès general” des que 
controla el Comú d’Andorra 
la Vella i de ser “una amena-
ça per al patrimoni públic de 
la parròquia”, després que la 
seva “mentalitat neoliberal” 
s’estengui com una “taca d’oli 
per tots els departaments del 
Comú”.

La formació va recordar, a 
través d’un comunicat, que 
una de les primeres decisions 
de la majoria demòcrata va 
ser la privatització del servei 
de recollida d’escombraries 
sota l’argument que suposaria 
“una millora tant en el mateix 
servei com en la comptabilitat 
comunal”, un fet que no ha es-
tat així. 

En aquest sentit, SDP, que 
demana revertir la privatit-
zació del servei, lamenta que 
un cop han arribat les queixes 
sobre el servei des de la cor-
poració s’hagi “assenyalat la 
ciutadania com a culpables, 
titllant-los d’incívics”, i a la 
vegada “s’hagi proposat la re-
tirada dels contenidors d’al-
guns carrers”. 

Així mateix, SDP proposa 

reobrir també l’hostal de la 
Comella, que el Comú va deci-
dir tancar dient que “era una 
amenaça per a la restauració i 
la indústria hotelera de la ca-
pital”, ja que al seu entendre es 
tracta d’una instal·lació com-
plementària a l’oferta exis-
tent, a la vegada que permetia 
la realització d’“un munt d’ac-
tivitats populars que ara no 
troben espai per ser acollides”.

La formació, que va pro-
nosticar també que el terreny 
del Ribaló s’acabarà venent 
amb unes “condicions immi-
llorables per als compradors”, 
va reiterar la seva oposició a 
la privatització del Centre de 
Congressos així com al fet que 
es puguin acabar tancant uns 
“espais idonis per promoure 
la cohesió ciutadana” per, en 
canvi, “fomentar el joc i les 
màquines escurabutxaques” 
si finalment s’acaba ubicant 
el casino al Centre de Con-
gressos.

A més, des d’SDP, que la-
menta que no s’hagués plan-
tejat el casino a l’hostal de la 
Comella en lloc de la plaça del 
Poble, incideix en la contra-
dicció que suposa publicitar la 
capital com a destí de congres-
sos i convencions a la vegada 
que es busca “treure’s de sobre 
aquestes instal·lacions –Cen-
tre de Congressos–”.

SDP diu que la majoria de 
DA és una “amenaça” per 
al patrimoni de la parròquia
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El Tribunal Constitucional (TC) 
ha admès a tràmit el recurs 
d’empara presentat pel Sindicat 
de l’Ensenyament Públic (SEP) 
contra la sentència de la sala 
administrativa del Tribunal Su-
perior (TS) emesa el 16 de de-
sembre passat i contra l’aute del 
2 de març passat, dictats per la 
mateixa sala, en relació amb el 
cas d’una docent que volia pre-
jubilar-se amb les condicions 
anteriors a les que va modificar 
la Llei de pensions dels funcio-
naris el juny del 2015.  

Així ho recollia ahir el Butlle-
tí Oficial del Principat d’Andorra 
(BOPA), que posa de manifest 
que el SEP denuncia en el re-
curs “una presumpta vulnera-
ció del dret a la jurisdicció, en 
el seu vessant del dret a obtenir 
una decisió fonamentada en 
dret, reconegut a l’article 10 de 
la Constitució, i dels principis 
d’irretroactivitat de la llei i de 
seguretat jurídica”. 

En l’escrit, el sindicat dema-
na a l’alt tribunal que “atorgui 
l’empara sol·licitada, que decla-
ri la vulneració dels drets fona-
mentals i dels principis esmen-
tats, que anul·li les decisions 
impugnades i que retrotregui 
les actuacions al moment de 
dictar-se la sentència per tal 
que el Tribunal Superior de 

Justícia hi resolgui respectant 
els drets” dels ensenyants.

El president del SEP, David 
Garcia, va manifestar que estan 
molt satisfets per l’admissió 
del recurs, ja que “teníem certs 
dubtes que l’acceptessin”. Tot 
i això, Garcia va remarcar que, 
com que ja es va plantejar en el 
seu moment, des del sindicat 
es considera que es tenen ar-
guments suficients per actuar. 
Segons va detallar el president 
de l’organisme, “en cas d’obte-
nir una sentència favorable po-
dríem crear jurisprudència, per 
evitar més denúncies”.

Garcia també va apel·lar al 

caràcter retroactiu del cas a 
l’hora d’exposar els motius pels 
quals l’organització va decidir 
emprendre mesures legals al 
respecte. El president del Sin-
dicat de l’Ensenyament Públic 
també va manifestar que “tots 
aquells anys que s’han treba-
llat amb la legislació anterior 
s’haurien de meritar amb la 
reglamentació d’abans”, ja que 
l’entrada de la nova llei de pen-
sions inclou certes retallades. 
Garcia va explicar que encara 
desconeixen com avançarà tot 
plegat, perquè no s’ha pogut 
reunir amb els advocats del 
sindicat.

El TC admet el recurs d’empara 
del SEP sobre les prejubilacions
El sindicat diu que els anys treballats amb l’anterior legislació s’han de meritar

Tribunals

El SEP considera que una sentència favorable podria crear jurisprudència.
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