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El TSJC diu que el PSC va acomiadar la cap
del Casal de Joves per «idees polítiques»

El PSC critica la
mala planificació
en els cursos
d’anglès de
l’escola d’adults

El Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya ha estimat el recurs
de la treballadora i ha
declarat la nul·litat de
l’acomiadament. El govern l’haurà de readmetre i abonar els sous
que ha deixat de cobrar
i una indemnització.
■

Ernest Guerrero, Lloret.

J.Alonso, Tossa de Mar.

El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ha estimat
el recurs de súplica de la responsable del Casal de Joves de
Tossa de Mar i ha declarat nul
l’acomiadament, en considerarque està fet per «idees polítiques». La sentència ha condemnat l’Ajuntament de Tossa a readmetre la treballadora i a indemnitzar-la amb els salaris que
ha deixat de cobrar des del passat març de 2005, quan va ser
obligada a deixar el seu lloc de
feina. A més d’aquests imports,
el consistori tossenc haurà d’abonar 3.600 euros a la treballadora pels danys i perjudicis.
L’advocada del sindicat Comissions Obreres (CCOO), Gloria Poyatos, va puntualitzar que
aquesta quantitat pot incrementar-se perquè s’obrirà una altre
procediment per aquest darrer
cas. «La sentència deixa la porta oberta a un altra demanda»,
va remarcar.
L’advocada es va mostrar satifesta per la decisió judicial ja
que «han comès un gran error jurídic». «És molt greu que un
Ajuntament de forma discriminada i per raons polítiques faci
fora una gran professional fent
servir fonts públics», va criticar.
Poyatos va recordar que el mateix Ajuntament, tal i com assenyala en la carta d’acomiadament, reconeix la seva improcedència.
Tanmateix va remarcar les
conseqüències del conflicte laboral ja que com s’assenyala a la
sentència, «la conflictivitat del

DdeG

CASAL DE JOVES. L’Ajuntament va contractar una empresa al novembre per fer el servei.

nou consistori (format per PSC i
ERC) amb la treballadora, i la
seva sortida ha suposat un detriment clar del servei, deixant de
ser el referent de la província».
Com a títol d’exemple, la lletrada va recordar que «la regidora
de Joventut, Anna Gata, va encarregar a corre-cuita l’elaboració del Pla Local de Joventut del
2005 a la treballadora, però el

va presentar indicant que s’havia vist obligada a redactar-lo
sense ajuda tècnica, quan en realitat era bàsicament el de la treballadora».
Tot i que Poyatos va subratllar
que la readmissió de la treballadora «és inmediata», el mes de
novembre passat el consistori
va contractar una empresa per
fer-se càrrec del servei. Mundet

es va mostrar satisfeta per «l’alternativa» del ser vei.
Tot i que l’Ajuntament disposa de deu dies per interposar un
recurs de cassació contra la
sentència, Poyatos, va considerar que aquesta opció és difícil.
L’alcaldessa, Pilar Mundet
(PSC) va assenyalar que el consistori «es mantindrà ferm, exhaurirem totes les vies possibles».

Anul·lació de sanció per ocupar la platja
Acn/DdeG, Tossa de Mar.

D’altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha estimat el recurs de
dos particulars contra diverses
resolucions dels anys 1997 i
2002 de la Direcció General de
Costes del Ministeri de Medi
Ambient que imposaven als
propietaris d’un quiosc bar a la
platja Gran de Tossa de Mar
d’una multa de 5.049 euros «per
excés d’ocupació» de la zona maritimoterrestre.
Segons la sentència, els vigi-

lants de la Direcció General de
Costes van aixecar acte el 9 d’agost del 1996 en què deixaven
constància que el quiosc-bar,
propietari dels recurrents, ocupava més espai del que tenien
permès, i per això van ser sancionats en juny de l’any 1997.
Els recurrents van posar un primer recurs contra aquesta resolució però no va ser fins a
l’any 2002 quan la Direcció General de Costes va tornar a confirmar la multa.
El TSJC ha estimat el recurs

dels propietaris del quiosc contra aquesta segona confirmació
de la sanció ja que, segons la
llei de costes, el termini de
prescripció de les infraccions
greus és de quatre anys, i de les
confirmacions de sancions
greus de dos anys. El tribunal
destaca que van passar cinc
anys i tres mesos des que els recurrents van interposar el primer recurs a la multa i la
Direcció General de Costes el
va desestimar, per això han
anul·lat la sanció.

El grup del PSC de Lloret e
Mar, a l’oposició, va demanar
a l’equip de govern de CiU i
PP una millor planificació i informació de cara a l’any vinent a l’hora de promocionar
els cursos d’anglès a l’escola
d’adults.
La problemàtica va sorgir
arran que un grup d’alumnes
de l’escola d’adults es van
queixar al grup del PSC davant les dificultats per a realitzar els cursos d’anglès. Els
alumnes es queixaven de començar amb tres mesos de retard; de l’augment de la quota (de 45 euros a 75); del tracte de l’Ajuntament, ja que
aquest havia decidit treure els
cursos d’anglès fora de l’escola d’adults; i de la mala planificació en general del consistori local davant aquest
tema. Tanmateix, els alumnes
es van sentir mal informats, ja
que en les butlletes informatives es deia que els cursos
d’anglès eren de nivell
avançat. Aquest fet va fer que
molts futurs alumnes es fessin enrera, ja que començar
uns cursos en nivell avançat
els suposava una dificultat
afegida.
D’aquesta manera, el PSC
va demanar a l’equip de govern actual de Lloret de Mar
(CiU i PP) una millor planificació i informació de cara als
cursos de l’any vinent. Lucía
Echegoyen, por taveu del
grup socialista a Lloret de
Mar, afirma que «vam demanar que els propers cursos comencessin al novembre, que es
realitzi la matriculació total
del curs i que l’eliminació dels
cursos d’anglès fa mal a la gent
de Lloret de Mar, ja que la llengua anglesa és molt important, donades les característiques turístiques de la nostre
població».
Finalment, l’equip de govern es va comprometre a
corregir els errors i a millorar aquest ser vei.

OBRA PÚBLICA

Tordera calcula que en dos mesos
acabarà el soterrament de contenidors
Ja s’ha posat en funcionament la zona del carrer Vendrell
Jordi Meléndez, Tordera.

Continuen les obres de soterrament de contenidors a Tordera.
La setmana passada es van posar
en funcionament les zones del
carrer Alcalde Vendrell i Miguel
de Unamuno. El regidor de Medi
Ambient, Carles Aulet, en declaracions a Ràdio Tordera, confia

que en dos mesos hagin finalitzat
els treballs de soterrament de
contenidors en el municipi.
Recollida polèmica

Carles Aulet assegura que l’últim trimestre del 2005 s’han doblat el envasos recollits a Tordera. La instal·lació dels conteni-

dors soterrats no ha deixat indiferent a ningú. Per aquest motiu,
la regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Tordera esperarà a finalitzar les obres per realitzar un balanç global del projecte, ja que, des d’algun sector,
s’han produït queixes per la
molèstia de les obres.

CARLES COLOMER

SOTERRAMENT. En dos mesos les obres haurien d’estar enllestides.

