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Diari d’Andorra

EADMINISTRACIÓARECURS DE L’ASPIRANT AL CASINO CONTRA EL PLA D’URBANISME DE LA CAPITAL

La Batllia admet a tràmit la demanda de Lleure 3D
REDACCIÓ
Andorra la Vella

La Batllia va admetre a tràmit la
demanda presentada per Lleure
3D, el segon classificat en el concurs del casino, contra la comissió tècnica d’urbanisme, el Govern i el comú d’Andorra la Vella
per la modificació del pla d’ordenament urbanístic d’Andorra la
Vella (POUP) que afecta el projecte de JOCS S.A., guanyador del
concurs, i que es va aprovar en
consell de comú d’Andorra la Vella el 3 de gener passat. Lleure 3D
demana la nul·litat de ple dret, i
subsidiàriament l’anul·labilitat,

del decret del 3 de gener pel qual
s’aprovava definitivament aquesta modificació. El recurs del segon classificat en el concurs del
casino es va resoldre amb silenci
administratiu i ara passarà a la
via judicial.
Segons Lleure 3D, el canvi del
POUP deriva d’un conveni “signat entre el comú i Jocs SA que no
és regular [manca de capacitat de
Jocs SA per signar-lo i manca
d'informació pública de dit conveni]”. A més, considera que la
modificació publicada al BOPA
provisionalment i l’aprovada definitivament “no són coincidents”.
El demandant posa de mani-

fest que una de les justificacions
donades en el seu dia pel comú
d’Andorra la Vella a la modificació del POUP és la connexió de la
coberta de l’edifici que Jocs SA
projectava bastir al carrer del Roc
dels Escolls mitjançant una passarel·la. No obstant això, considera que la modificació “no concerneix aquest tros de terreny que ha
de sobrevolar la passarel·la de
connexió al carrer del Roc dels
Escolls” i que el tros de terreny
manté la qualificació urbanística
de zona de densificació urbana
(Z-2) “i en el règim d’aquesta zona no s’hi permeten similars cossos volats”.

en breu
La Trobada empresarial
al Pirineu comença avui
BANDORRA LA VELLA. La 30a

edició de la Trobada empresarial al Pirineu comença avui a
partir de les 15.30 hores amb
la participació de més de 600
empresaris i 20 experts. La inauguració de les jornades se
celebrarà demà a les 9 hores
de la mà del president de la
Generalitat de Catalunya,
Quim Torra.

Andorra participa en un
festival de cicloturisme
BANDORRA LA VELLA. Andorra

va participar el cap de setmana passat en el festival Sea Otter, que es va celebrar per tercera vegada consecutiva a
Girona. L’objectiu era posicionar Andorra com a destí cicloturista amb l’oferta del país en
aquest àmbit i els esdeveniments esportius que hi tenen
lloc durant l’estiu.
GOVERN

Reunió per definir el programa filatèlic andorrà
BANDORRA LA VELLA. La directora de Cultura del Govern, Montserrat Planelles, i la cap d’àrea de Museus i Monuments, Marta Planas,
es van reunir ahir a la seu dels correus espanyols amb els responsables de Correos i La Poste francesa per definir conjuntament el programa filatèlic andorrà per al 2020.

