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EJOCAALTRES PARTICIPANTS QUE HAN RECORREGUT ES MOSTREN MOLT MOLESTOS AMB L’ACCIÓ DE LLEURE 3D SAU

El grup Lleure 3D SAU, que anava
de la mà amb el grup francès Bar -
rière per a la gestió del casino, ha
presentat un recurs d’alçada on
insta el Govern a eliminar la resta
de participants que es van pre-
sentar al concurs del casino i que,
conseqüentment, se’ls atorgui la
concessió. La societat Lleure con-
creta en 196 pàgines els motius
pels quals la resta de competi-
dors han de ser exclosos en haver
fet diferents incompliments. Cal
recordar que s’han presentat cinc
recursos (Barrière, Partouche,
Genting, Cirsa i Casinos d’Àus-
tria) però cap dels altres quatre
atacava la resta de recurrents. Les
altres quatre peticions fan refe-
rència fonamentalment a impug-
nar les puntuacions a Jocs S.A.
(guanyadors del concurs) i a po-
sar en dubte tant les puntuacions
rebudes com el desenvolupa-
ment de les avaluacions. Cal re-
cordar que Barrière va quedar en
segon lloc dins del concurs, no-
més per darrere de Jocs S.A. 

El contingut del recurs de Bar -
rière ha enutjat sobre manera la
resta de recurrents, que conside-
ren que se’ls ha atacat, segons
fonts dels implicats, sense cap ti-
pus de raó, ja que en principi
l’objectiu consensuat era aconse-
guir l’anul·lació del concurs i que
es tornés a convocar la concessió.
Barrière demana en el recurs la
nul·litat de l’acord del Consell Re-
gulador del Joc, on es va acordar
atorgar la concessió a Jocs S.A. “i
seguidament a dictar, o a ordenar
que es dicti, una resolució i/o
una decisió” en la qual s’exclogui
la resta de participants al con-
curs. Després d’enumerar els di-
ferents competidors i establir que
han de ser expulsats del concurs,
el recurs acaba instant que es faci
una revisió a l’alça de la puntua-
ció de Lleure 3D SAU, “i final-
ment, l’adjudicació a la societat
Lleure 3D SAU de la llicència de
classe A per a la instal·lació i ex-
plotació d’un casino de joc”. 

DUBTE DE LA CAPACITACIÓ DE JOCS

Barrière demana l’exclusió de
Jocs S.A del concurs, però afegeix
que en cas que no s’accedeixi a
aquesta petició se’ls ha de des-

qualificar “per no presentar capa-
citació i experiència suficient en
la gestió de casinos de joc, el que
demanem amb caràcter subsi-
diari”. I si no s’accepta aquesta
opció s’insta que se li rebaixin els
punts en diferents apartats, el
que faria que Barrière fos la mi-
llor puntuada. 

El grup francoandorrà vol tam-
bé l’exclusió de la societat Come-
lla 11 Casino SA (Cierco i Partou-
che) tant per “la manca de
disponibilitat del terreny on pre-
tén construir l’edifici” com “per la
manca de documentació” im-
prescindible. A continuació es
passa a enumerar que també han
de quedar fora del concurs els
projectes de Cirsa amb Christian
Pérez, Societat de Turisme i Lleu-
re de les Vallas, Entreteniment i
Jocs d’atzar 2015, Genting, Mer-
cury Grup i el Grup PVG. En total
s’hi van presentar els vuit grups
competidors. 
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Barrière demana la desqualificació
de la resta d’aspirants al casino
El recurs del grup francoandorrà a la concessió indica que els vuit competidors acumulen motius per 
ser exclosos del concursSLa petició inclou que un cop eliminats, el Govern els ha d’adjudicar el casino

Barrière indica en la part final del
recurs que “la no-suspensió de
l’adjudicació del concurs a favor
de Jocs S.A. podria implicar l’ator-
gament de la llicència en favor de
la mateixa, tot el que podria dis-
torsionar les relacions contrac-
tuals convingudes, i encara en vi-
gor, per Lleure SD SAU en el marc
de la seva candidatura”. Per
aquest motiu, el demandant “es
reserva el dret a reclamar respon-
sabilitat administrativa pels danys
causats i els perjudicis soferts”.
Però en l’últim punt, la petició aga-
fa un altre caràcter perquè
“aquesta part lliura al Govern un
exemplar complet addicional del
present recurs d’alçada als efec-

tes de, si es considera conve-
nient, traslladar-ho a la fiscalia ge-
neral d’Andorra als efectes es-
caients”. S’afegeix que Lleure 3D
SAU “es reserva el dret de proce-
dir davant dita autoritat i/o davant
de la justícia andorrana en defen-
sa dels seus interessos i de l’inte-
rès general”. A efectes pràctics, la
societat que presenta el recurs
està obrint la via que hi hagi una
investigació penal, és l’àmbit d’ac-
tuació de la fiscalia, respecte al
concurs del casino. Per tot plegat,
la resta de participants que van
perdre el concurs han mostrat la
profunda decepció que senten per
com ha actuat Barrière, i en part
es consideren traïts pel recurs.

Possibilitat de demanar danys i
perjudicis i obre la porta a la fiscalia

MÉS

El Govern encara no ha entregat
la concessió efectiva a Jocs
S.A. per a la llicència del casino.
Aquest és el requisit imprescin-
dible perquè el projecte es posi
en marxa i s’iniciïn les obres al
carrer Prat de la Creu.

PENDENTS

EL GOVERN ENCARA NO HA
ENTREGAT LA CONCESSIÓ

L’executiu encara està prepa-
rant els escrits de resposta als
cinc recursos que es van pre-
sentar contra la concessió. El
gabinet ha optat per allargar al
màxim el temps per contestar
les reclamacions.

RESPOSTA

L’EXECUTIU PREPARA LA
RESPOSTA ALS RECURSOS


