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La Selva
LLORET

EQUIPAMENTS

UGT interposa un contenciós contra una de
les clàusules de l’adjudicació del nou Casino

Tordera emprèn
les obres de la
nova escola de
dues línies Ignasi
Iglésias

Reclamen que el conveni asseguri l’admissió automàtica de tota la plantilla actual

DdeG, Tordera.
E.Padilla, Lloret de Mar.

La Federació de Catalunya de
Treballadors del Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc, vinculada
al sindicat UGT, ha interposat a
la Sala Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC)un recurs contenciós administratiu contra un
ar ticle del plec de condicions
per a l’adjudicació del nou casino de Lloret de Mar, que gestionarà l’empresa Atzària. Segons fonts del sindicat, es tracta de recórrer una clàusula que
commina l’empresa adjudicatària a mantenir el 50% del personal de l’actual casino, que actualment ascendeix a unes cincuanta persones, així com garantir la tornada d’aquells qui
actualment treballen al Casino
de Tarragona. El sindicat reclama que s’asseguri que tot el
personal serà readmès en la
nova instal·lació que s’emplaçarà a l’actual Hotel GuitartMonterrey de Lloret.
Empresa diferent

El fet que l’empresa gestora
de l’actual casino no sigui la mateixa que la nova adjudicatària
por presentar un problema, va
explicar UGT, que persegueix
bàsicament que les dues empreses s’entenguin sense intervenció dels poders polítics i arribin a un acord satisfactori per
totes les parts, que inclogui l’admissió automàtica de tots el personal existent. Tot i això, el sindicat ha reconegut recentment
que la negociació està actualment aturada tot esperant que
els càrrecs polítics del nou govern encapçalat per José Mon-
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PERSONAL EN JOC. UGT demana que el futur casino de Lloret assumeixi la plantilla de la sala actual.

UGT demana un
acord d’empreses
per assumir els
actuals treballadors
■

Atzària promet la
creació de 600 llocs
de treball fix entre
el casino i l’hotel
■

tilla dessignin nous interlocutors.
El sindicat va destacar que
l’empresa adjudicatària de la
nova instal·lació requereix dels
ser veis d’aquesta plantilla, formada per professionals coneixedors del sector del joc, i la necessita tota perquè l’empresa
que gestiona la resta de locals
de joc de Catalunya no pot assumir la meitat de la plantilla de
l’actual casino de Lloret.
El grup Atzària Guitart preveu que el seu projecti generi la

creació de 600 places laborals
de caràcter fix entre el casino i
el complex hoteler. Durant la
presentació del seu projecte,
l’empresa va apel·lar a la responsabilitat social corporativa
tot garantint que, a més, l’empresa es compromet a fomentar
les línies de les noves polítiques
d’empresa, com ara fomentar la
paritat. Només el complex lúdic
plantejat per Atzària oferirà 247
places de treball, que l’empresa
va prometre cobrir en part amb
el personal actual.

Durant aquesta setmana han
començat les obres de construcció del nou centre escolar d’educació infantil i primària (CEIP) Ignasi Iglésias de
la localitat de Tordera. El nou
centre està emplaçat a l’avinguda dels Països Catalans,
entre el parc del Grand Prix i
el pavelló poliesportiu municipal. La previsió del consistori torderenc és que estigui
enllestida en un període de 18
mesos, tal i com marca el termini d’execució del projecte.
El nou CEIP Ignasi Iglésias disposarà de dues línies
educatives, cosa que significa
que cada curs constarà de
dues classes (cap a 60 places
per nivell) i donarà cabuda als
alumnes desde par vulari de
tres anys fins a sisè de Primària. La previsió del Departament d’Educació és poder fer
efectiu el trasllat d’alumnes a
aquest nou centre en el curs
2008-2009.
Per altra banda, el Departament d’Educació està pendent d’adjudicar les obres per
a la construcció del nou CEIP
La Roureda, a Sant Pere.
Aquesta nova escola, que
de moment està impartint
classes en mòduls prefabricats, s’ubicarà definitivament
als terrenys propers al carrer
Enric Granados. Segons les
previsions del Departament
d’Educació de la Generalitat
la intenció és poder disposar
del nou CEIP La Roureda per
al curs vinent. El nou centre
escolar acollirà dues línies
dels cursos de par vulari de
tres anys fins a sisè d’educació primària.

HOSTALRIC

Frias promet potenciar les polítiques
socials i presentarà una llista renovada
La localitat treballarà per ser referent turístic de la Selva interior
E.Padilla, Hostalric.

El nou cap de llista de CiU
d’Hostalric, Josep Antoni Frias,
va prometre ahir durant l’acte
de presentació de la seva candidatura potenciar les polítiques
socials al municipi a través d’un
pla per a la gent gran que es començarà a desenvolupar a partir de gener, així com la construcció de noves instal·lacions
espor tives –entre les quals hi
compta dues piscines–, treballar per millorar la seguretat ciutadana i reforçar la inversió en
les noves tecnologies. L’actual
regidor de Comerç i Turisme
d’Hostalric va prometre també
concórrer a les pròximes elec-

cions municipals amb una llista
renovada «en un percentatge
molt alt» i que serà paritària.
Frias va ser acompanyat ahir
durant l’acte de presentació per
l’actual alcalde de la localitat,
Eugeni Medina, que abandonarà el càrrec després de 12
anys de mandat ininterromput;

Al gener
començarà el
desenvolupament
d’un pla per a la
gent gran
■

pel diputat convergent Josep
Maria Pelegrí i pel president del
Consell Comarcal de la Selva, i
alcalde de Breda, Jordi Iglésies.
Una seixantena de persones
van personar-se a l’acte de presentació del nou alcaldable, entre elles els regidors de l’equip
de govern i representats d’entitats locals, a les quals Frias va
convidar a unir-se al projecte
convergent.
Inversió en patrimoni

Frias va destacar que Hostalric ha fet durant els últims anys
una gran inversió en patrimoni
que ara cal rendibilitzar erigint-
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PRESENTACIÓ. Frias (esquerra, assegut) acompanyat per Medina i Pelegrí.

se en el referent turístic de la
Selva interior. Com a actual regidor de Turisme, Frias va advocar per aprofitar l’esforç i potenciar l’atracció que suposa el
recinte emmurallat, les torres
de guàrdia i el patrimoni natural de la localitat.
Frias va declarar-se ahir ner-

viós i emocionat. Nascut a Hostalric fa 36 anys i tot just escollit
regidor aquesta legislatura, treballa com a directiu comercial
en el sector del tèxtil de decoració. Ahir va reconèixer que
que l’actual alcalde «s’ha dedicat
al 100% a la meva formació»
com a alcaldable.

