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33 Un agent del Cos de Policia andorrà. 
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BALANÇ SETMANAL

L a policia va detenir el passat 
dimecres a la matinada al 
Pas de la Casa un home no 
resident de 25 anys després 

d’una baralla a l’entrada d’uns apar-
taments. Els agents van aconseguir 
immobilitzar-lo tot i estar molt alte-
rat i sostenir una navalla oberta en 
una mà. De tota manera, en el mo-
ment de la detenció, va llançar ame-
naces de mort contra el conserge de 
l’edifici. La baralla, segons recull el 
Cos de Policia al balanç setmanal de 
detencions, s’havia produït entre 
dos grups de persones i el detingut 
havia ruixat la primera planta de 
l’edifici amb un esprai de gas pebre.

MÉS AGRESSIONS / Una setmana més, 
va detenir-se una persona per un de-
licte contra la integritat física en 
l’àmbit domèstic. L’autor, un home 
no resident de 31 anys, va propinar 
una bufetada a la galta esquerra de 
la seva parella durant una disputa 
el dilluns 5 de març a les 21 hores a 

Un detingut amb una navalla 
i un esprai de gas pebre
L’home és arrestat per 
la policia per participar 
en una baralla
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Arinsal. A banda d’aquesta interven-
ció, el Cos de Policia va haver d’actu-
ar el passat dijous a Escaldes-Engor-
dany per detenir un home no resi-
dent de 42 anys que incomplia una 
ordre d’expulsió judicial i una altra 
d’expulsió governativa. 

I diumenge al migdia va procedir 

a la detenció d’una dona resident de 
50 anys al Pas de la Casa per un delic-
te contra el patrimoni. L’autora ha-
via causat danys en un vehicle que 
estava estacionat erròniament en la 
plaça d’aparcament del seu domici-
li. Les ratllades efectuades van ser va-
lorades en 1.755,60 euros. 

Finalment, al llarg de la setma-
na passada, els agents també van de-
tenir dos homes per superar la taxa 
d’alcoholèmia en controls rutinaris 
i, a la frontera del riu Runer, van in-
terceptar un no resident de 24 anys 
amb 0,7 grams de cocaïna que acce-
dia al Principat com a ocupant d’un 
turisme particular. H
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33 Víctor Naudi en una sessió ordinària del Consell General.

El portaveu parlamentari d’SDP, 
Víctor Naudi, va presentar ahir 
una demanda d’informació per-
què el Govern faciliti una còpia de 
la documentació relativa a l’adju-
dicació a l’empresa MONTRE S.L. 
de la concessió d’un servei de bici-
cleta elèctrica compartida, després 
dels dubtes que el concurs ha gene-
rat. Naudi vol veure els documents 
que van aportar les diferents em-
preses que van participar en el con-
curs del passat 14 de juny per po-
der analitzar-la en detall. D’aques-

SDP vol esclarir l’adjudicació 
del servei de bicis elèctriques
El grup parlamentari 
demana al Govern 
tota la documentació

ta manera, tal com exposa el 
progressista en la mateixa deman-
da, vol esclarir els dubtes sorgits 
al voltant de l’adjudicació, ja que 
«obre diverses incògnites quant a 
la pulcritud del procediment em-
prat i ha estat objecte d’un recurs».

El concurs, de fet, ha generat di-
versos dubtes. Així, el liberal Jordi 
Gallardo va apuntar fa un parell 
de setmanes possibles irregulari-
tats en el marc legal que subjecta-
va el finançament del concurs. A 
aquest fet se li ha sumat que sortís 
a la llum un recurs presentat per 
l’empresa perdedora del concurs 
afirmant que s’havia fet una adju-
dicació per interès i sense respec-
tar la parcialitat, tal com va avan-
çar aquest rotatiu en l’edició del di-
mecres dia 7. H
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Els agents detenen 
un home no resident 
d’una trentena d’anys 
per un nou cas de 
violència domèstica 
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