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33 Espot i Batalla en la trobada que van mantenir ahir.
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RELACIONS INTERNACIONALS

E
l cap de Govern, Xavier Es-
pot, va rebre ahir l’alcalde 
en funcions de la Seu d’Ur-
gell, Albert Batalla, en una 

visita de cortesia coincidint amb 
l’inici de la legislatura a Andorra i el 
final del mandat a l’ajuntament ur-
gellenc. La trobada s’emmarca en les 
tradicionals bones relacions de veï-
natge entre tots dos territoris.

Segons es va informar des del Go-
vern mitjançant un comunicat, en 
la reunió també es va posar en relleu 
alguns dels projectes transfronte-
rers ja existents. Un dels més desta-
cats a dia d’avui és la candidatura 
conjunta de la UNESCO. Una can-
didatura, de fet, compartida tam-
bé amb l’Estat francès amb la qual 
es busca la declaració de Patrimo-
ni Mundial els testimonis materi-
als de la construcció del Coprinci-
pat d’Andorra. En total s’hi inclouen 
13 monuments del país, la Seu d’Ur-
gell i Foix.

Igualment, també hi va haver 

Espot s’acomiada de Batalla 
en el final del seu mandat
En la trobada s’han 
tractat temes que es 
treballen conjuntament
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temps per comentar altres projectes 
com el dels Special Olympics, o aque-
lles col·laboracions que s’han assolit 
en l’àmbit de la salut. Uns projectes 
que, segons es va informar, podrien 
veure’s ampliats en el futur si es do-
na un impuls a la posició d’Andorra 
com a eix vertebrador de l’àrea d’in-

fluència pirinenca.
Encara que oficialment no trans-

cendís, és probable que l’aeroport va 
ser un altre tema de conversa. De fet, 
fa ben pocs dies, coincidint amb la 
Trobada Empresarial al Pirineu, els 
dos polítics ja van tractar la qüestió 
pels retards amb el GPS. H
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33 Vista de la façana de la seu de la Justícia.

El veí de Sant Julià de Lòria que ha-
via denunciat un dels consellers 
de la minoria comunal per la rea-
lització d’unes obres que conside-
rava il·legals a Aixovall, ha acabat 
portant el cas a la Batllia. El conflic-
te va iniciar-se el dia 6 de juliol del 
2018, quan el veí en qüestió va pre-
sentar una denúncia al comú aler-
tant de la suposada infracció urba-
nística que havia detectat, ja que el 
conseller estaria fent obres majors 
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A la Batllia un conflicte per les 
obres d’un conseller lauredià

Un veí d’Aixovall porta la 
corporació als Tribunals 
per no actuar

en una nau quan només disposa-
va d’una autorització d’obres me-
nors. El denunciat volia que el co-
mú obrís un expedient adminis-
tratiu al presumpte infractor i que 
s’aturessin els treballs.

També va denunciar la situa-
ció al Govern, que inicialment no 
es va voler pronunciar en conside-
rar que la corporació encara esta-
va dins del termini legal per res-
pondre. Amb tot, segons es va fer 
públic ahir al BOPA, ara la Batllia 
ha admès a tràmit la demanda del 
veí contra la denegació d’un recurs 
per part del comú després que ini-
cialment ja s’hagués resolt en con-
tra seva la denúncia contra la possi-
ble infracció urbanística. H
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