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Sis dels vuit grups que no van ob-
tenir la concessió del casino,
guanyada per Jocs SA, presenta-
ran demà recurs al Govern per
demanar l’anul·lació del concurs.
Els aspirants que extraoficial-
ment han indicat que porten l’ad-
judicació a la Batllia són Barrière,
Bomosa, Cirsa, Cierco-Partou-
che, Mercury i Genting. Hi ha dos
grups, Reinau i PVG, que no
s’han manifestat clarament i es
desconeix si finalment també im-
pugnaran el procés. Els recursos
es presenten demà, l’últim dia

per fer-ho efectiu, tot i que no es
descarta que algú ho avanci a
avui, segons fonts dels recurrents.
Si Govern el rebutja o fa silenci
administratiu la impugnació arri-
barà als tribunals. 

Els recursos es faran de forma
individual, ja que es va acordar
que legalment no hi havia base
per a una reclamació conjunta.
Els equips d’advocats de la majo-
ria d’aspirants, però, han estat en
contacte intercanviant informa-
ció sobre les deficiències detecta-

des, que es basen fonamental-
ment en els criteris seguits per a
la puntuació. Cal destacar que
dels dos grups n’hi ha cinc que
van ser avaluats i van obtenir una
puntuació inferior a la de Jocs
SA, mentre que l’oferta dels brita-
nicomalaisis de Genting va ser
rebutjada per un problema en el
contracte de propietat. 

Algunes de les puntuacions
que es posen en dubte fan refe-
rència a les tecnologies i gestió
del casino, en què Jocs SA té una

nota molt alta, o l’interès turístic.
Es tracta de dos apartats en què
alguns dels aspirants creuen que
la valoració està fora de lloc. Una
de les queixes es basa en el fet
que s’ha buscat un sistema de
puntuar subjectiu que quan inte-
ressava es feia diferències entre
els nivells i quan convenia s’esta-
blia la mateixa puntuació per a
tots, simplement complint uns
mínims, tot i les dissemblances . 

Els aspirants van mantenir una
reunió al Col·legi d’Advocats de
Barcelona on van coincidir a ha-
ver constatat deficiències impor-
tants que, al seu parer, justifiquen
la petició d’anul·lació del con-
curs. Existia la voluntat, en algun
cas, de fer un recurs exclusiva-
ment respecte a les puntuacions
de Jocs SA, però el posiciona-
ment majoritari present en els re-
cursos és impugnar tot el procés.
Així, es demanarà que s’anul·li el
concurs i que es torni a convocar.
Mentre no hi han una resolució
s’insta que no es comenci el pro-
cés de construcció del casino de
Jocs SA.

Barrière, Bomosa, Cirsa, Cierco-Partouche, Mercury i Genting impugnen el concurs 

Sis aspirants presentaran demà
recurs contra la concessió del casino

ETRIBUNALSAELS GRUPS CONSIDEREN QUE TOT EL PROCÉS S’HA D’ANUL·LAR I TORNAR A CONVOCAR

La polèmica elecció per a ma-
gistrat del Tribunal de Corts,
amb el concurs guanyat per la
batlle Canòlic Mingorance, ha
tingut un darrer capítol amb la
petició d’excedència per part
de la batlle Cristina Bea. L’en-
fadament de Bea per com es
van desenvolupar els esdeve-
niments en l’elecció de Mingo-
rance, segons fonts properes al

cas, ha acabat amb la petició
d’excedència. Cal recordar
que el Consell Superior va
acabar canviant els criteris per
al concurs després de les acu-
sacions de tres candidates
(Mingorance, Moreno i Bai-
lén) respecte que s’estava afa-
vorint Bea. Els canvis van pro-
piciar que finalment
Mingorance fos l’elegida.

L’elecció a Corts
acaba amb
l’excedència de
la batlle Bea 

JUSTÍCIAA

PUNTUACIÓ FINAL

Prat de la Creu
Av. Meritxell
Prat de la Creu
Caldea
Clot d’Emprivat
Caldea
Clot d’Emprivat
Caldea
Centre de Congressos
Centre de Congressos
Caldea
Caldea

81,53
78,80
75,94
66,25
65,10
62,66
62,03
61,36
61,04
61,04
51,77
47,70

PROJECTECONCURSANT PUNTUACIÓ

JOCS SA
BARRIERE
CIERCO-PARTOUCHE
JOCS SA
BOMOSA
CIRSA
CIRSA
BOMOSA
BOMOSA
GRUP REINAU
MERCURY
PVG CASINORICARD POY

Andorra la Vella

L’obertura del futur casino

continua sent una

incògnita perquè l’afer

entra en la via dels

recursos. D’entrada contra

el mateix Govern, i quan el

desestimi anirà a la Batllia.


