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Després que els nou grups em-
presarials que van presentar 
ofertes per a la llicència del 
casino superessin la primera 
fase del concurs, ahir es va fer 
l’obertura del segon sobre per a 
la licitació del projecte. Aquests 

nou concursants han presentat 
un total de 13 projectes. Vuit 
d’aquests projectes proposen 
ubicar-lo a la parròquia d’Es-
caldes-Engordany i, cinc, a An-
dorra la Vella. En concret, cinc 
projectes plantegen com a em-
plaçament l’edifici de Caldea; 
dos, el Centre de Congressos 

d’Andorra la Vella; tres, plante-
gen un edifici de nova construc-
ció a la zona del Clot d’Empri-
vat; i tres més també proposen 
la construcció d’un nou immo-
ble a l’avinguda Meritxell i Prat 
de la Creu.

Ara s’obrirà un termini per 
analitzar tota la informació que 

contenen els sobres i verificar 
que no hi falti cap informació 
complementària. A més, de cara 
al febrer, està previst organit-
zar una presentació dels projec-
tes que farà cada grup empresa-
rial de forma individual davant 
de la mesa de valoració. Segons 
van informar des del Govern, 
aquesta exposició no es preveu 
que sigui oberta al públic.

El període que transcorri des 
de l’obertura del segon sobre 
fins a l’adjudicació de la llicèn-
cia anirà en funció dels projec-
tes i el seu anàlisi. En tot cas, 

es va remarcar que la tasca és 
complexa i s’allargarà més que 
les adjudicacions que se solen 
fer.

Entre els grups que van pre-
sentar una oferta per obtenir la 
llicència del casino, hi ha Jocs 
SA, una empresa cent per cent 
andorrana, que va tancar un 
acord amb l’operador tecnològic 
Novomatic, el Grup Cierco con-
juntament amb el grup francès 
Partouche, Lucien Barrière, Ca-
sinos d’Àustria, Sithel, Cirsa i el 
grup asiàtic ARC Resorts, entre 
d’altres.
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Els nou concursants presenten 
13 projectes per al casino

Arran del nou plantejament de 
l’executiu de demanar ara un pe-
ríode transitori de 30 anys pel 
tabac en la negociació de l’acord 
d’associació amb la Unió Europea 
en lloc dels 20 anys que es volien 
inicialment, Socialdemocràcia i 
Progrés va exigir ahir al Govern 
“més seriositat” i un canvi d’es-
tratègia en la negociació.

“Veiem que cada dia surten 
noves maneres de fer i això no és 
bo”, va assegurar el conseller ge-
neral d’SDP, Víctor Naudi, que va 
insistir que “cal ser seriosos”, ja 
que a “un organisme seriós com 
és la UE no se’ls pot plantejar 
una proposta i canviar-la al cap 
de quatre mesos”.

Així mateix, el secretari d’or-
ganització de la formació, Joan 
Marc Miralles, que es va dema-
nar “per què de 30” i “per què no 
demanar-ne 100, per exemple”, 
va carregar contra l’estratègia de 

negociació que es porta a terme, 
que va considerar que és “a la de-
fensiva” quan potser i, vist com 
està anant la negociació del Bre-
xit, en què, malgrat la tossuderia 
inicial, el Regne Unit ha hagut 
d’anar modulant la seva posició, 
“caldria demanar contraprestaci-
ons, com podria ser guanyar més 
franquícies o demanar ajudes i fa-
cilitats per poder crear unitats de 
producció, per exemple, en l’àm-
bit alimentari”. En aquest sentit, 
Miralles va recordar que la UE 
“sap molt bé el que vol” i que, per 
tant, calen “propostes realistes”, 
ja que en cas contrari pot ser que 
“no se’n tregui res” de les negoci-
acions.

D’altra banda, el secretari d’or-
ganització d’SDP va voler replicar 
les manifestacions del director 
general del SAAS, Josep Maria 
Piqué, amb relació a les crítiques 
que havia fet la formació per les 
hores extres del centre hospita-
lari. Així, Miralles va considerar 

que “és mentida” que la despesa 
salarial es redueixi, sinó que aug-
menta, i va insistir que l’únic que 
ha fet el SAAS “ha estat un canvi 
comptable”, i que part de les ho-
res extraordinàries es comptabi-
litzen ara com a guàrdies.

Així, Miralles, que va lamentar 

que “la resposta a una crítica polí-
tica vingui del director del SAAS, 
i no del ministre”, va incidir tam-
bé en el discurs contradictori de 
Piqué quan afirma que les hores 
extres es podran reduir amb no-
ves contractacions, que no figu-
ren al pressupost per al 2018.  

SDP vol “més seriositat” i un canvi 
de rumb en la negociació amb la UE
Miralles replica a Piqué i manté que la despesa salarial del SAAS no baixa, sinó que augmenta

Partits

Víctor Naudi i Joan Marc Miralles en una compareixença anterior.
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optimisme 

de cara a 

tancar acords 

electorals

Malgrat advertir que “cal 

temps i treballar propostes 

i projectes concrets”, víctor 

naudi i joan Marc Miralles 

es van mostrar optimistes 

pel que fa a les converses 

amb altres formacions 

polítiques i independents 

de cara a poder arribar a 

acords per a les eleccions 

generals. “es tracta de 

conformar un projecte 

per garantir la viabilitat 

econòmica del país, i així 

el benestar dels seus 

ciutadans”, va dir naudi, 

que va remarcar que “en 

efini i a s en arar es 
reformes que el cap de 

govern, Antoni Martí, no ha 

estat capaç de fer”.

d’altra banda, naudi 

i Miralles van considerar 

que la proposta del síndic 

per canviar el reglament de 

la cambra “arriba tard”.


