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Comarques
L’AJUNTAMENT TAMBÉ ESPERA LA RESOLUCIÓ D’UNA RECLAMACIÓ DAVANT LA GENERALITAT PER OBRIR UN NOU PROCÉS

El TSJC accepta un recurs contra la
marxa del Casino de Lloret de Mar
L’empresa Bingos Torreón de Tarragona s’oposa al fet que s’ubiqui a l’hotel Imperial Tarraco
JORDI CAUPENA
LLORET DE MAR

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès
a tràmit un recurs d’alçada interposat per l’empresa Bingos Torreón, amb seu a Tarragona, contra
el trasllat del Casino de Lloret de
Mar a aquella localitat.
La secció tercera de la sala contenciosa administrativa del TSJC
ha admès les reclamacions formulades per l’empresa tarragonina contra la resolució del Departament de Justícia i Interior de la
Generalitat de Catalunya, amb data
de 16 de juliol de 2003, desestimant
el recurs d’alçada interposat contra la resolució del director general del Joc, amb data de 20 de febrer de 2003, en motiu de la sol·licitud de canviar la ubicació del
Casino de Lloret. Aquest permís
de trasllat el va sol·licitar l’empresa Casino de Lloret de Mar S.A.
La finalitat d’aquesta petició era
traslladar aquesta instal·lació als
baixos de l’hotel Tarraco de Tarragona on s’ubicaria el nou establiment.
Aquest és el primer dels recursos que ha acceptat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
relació amb el trasllat del Casino
a Tarragona. L’Ajuntament de la
localitat encara està a l’espera d’un
recurs que va presentar al Departament de Jocs i Espectacles de la
Generalitat quan aquests van donar llum verda al fet que el Casino de Lloret es traslladés finalment
a Tarragona.
El govern lloretenc, format per
CiU i PP, resta a l’espera de la decisió que prenguin i no descarta
obrir la via judicial per evitar que
finalment el Casino marxi de la localitat. El recurs d’alçada que van
presentar al Govern català el van
argumentar principalment en el
fet que la resolució de trasllat que
es va signar el 27 de juny de l’any
passat no és vàlida i s’ha d’anul·lar
perquè, en el moment de la signatura, l’espai de Tarragona destinat al Casino encara no disposava de l’aprovació definitiva d’Urbanisme com a espai d’ús del joc.

Casino. Des de Tarragona també s’ha presentat batalla per evitar que l’establiment s’ubiqui a l’hotel Imperial Tarraco.

En aquest aspecte, el tinent d’alcalde i portaveu del PP, Joaquim
Teixidor, ja va manifestar en la presentació del recurs d’alçada que
«Tarragona, en tenir més de
100.000 habitants, necessita una
resolució personal del conseller per
requalificar la zona en concret i,
en data de 27 de juny, aquesta resolució no estava donada». Segons
Teixidor, «aquest fet ja podria
anul·lar la signatura de trasllat, ja
que l’aprovació definitiva d’Urbanisme com a ús del joc no va arribar fins al 22 de juliol».
Els arguments perquè es quedi

A més, s’afirmava que hi ha més
arguments perquè el Casino no
marxi. Així, l’Ajuntament considerava que la resolució de trasllat
també s’ha adoptat d’una forma
il·legal perquè s’ha dictat sense tenir en compte el consistori com a
part interessada, quan «ingressem
400.000 euros l’any gràcies al Casino».
El portaveu del PP en el seu moment va explicar no entendre la
postura de l’empresa, ja que un any
abans s’havia prorrogat la concessió i, segons dades del consistori,

«fa tres anys que augmenten els ingressos, la rendibilitat comercial
de l’empresa és d’un 40% i la facturació és d’uns 13 milions d’euros anuals amb uns beneficis néts
de 3,5 milions d’euros i, a més a
més, la despesa de personal ha baixat».
El recurs que es va presentar a la
Generalitat de Catalunya comptava, a més, amb unes 1.500 signatures de persones de Lloret que
s’oposaven a la marxa. En el seu
moment, l’alcalde de Lloret de Mar,
Xavier Crespo (CiU), conjuntament amb el portaveu del PP i soci
de govern, Joaquim Teixidor, van
presentar els folis on, tothom qui
ho volia, podia signar per mostrar
el seu suport perquè el Casino de
la població no es traslladés a Tarragona.
Crespo va assegurar en aquell
moment que, a través dels comerços de la localitat i de les més
de quaranta entitats que ja van
mostrar el seu suport perquè el Casino es quedés, «puguem aconseguir el suport necessari».
Així, l’alcalde de Lloret demanava «la participació de tota la societat lloretenca perquè ens ajudi

en aquesta recollida de signatures».
Crespo va afegir que, també a
través de la Cambra de Comerç o
dels diversos gremis d’hostaleria,
es repartirien els folis de recollida
de signatures amb la intenció d’adjuntar-les en les properes setmanes a la documentació que hi ha
del cas en el Departament d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.
Suport popular

En el seu moment i davant la
sol·licitud diverses cambres i entitats econòmiques van donar suport a l’Ajuntament per evitar la
marxa del Casino.
El procés per la possible marxa
del Casino, que fa mesos que dura,
ha enfrontat en diverses ocasions
el govern i el PSC, principal grup
a l’oposició. Fins i tot, unes declaracions de la consellera d’Interior, Montserrat Tura, quan va afirmar a Lloret que el recurs que havia interposat l’Ajuntament no
serviria per res, va aixecar malestar en el si del govern local. Les
altres formacions polítiques de la
localitat (ICV-EUiA i ERC) també volen que es quedi a Lloret.

EUiA acusa CiU de
desestabilitzar el
govern a Blanes amb
la Ciutat Esportiva
BLANES.- El regidor de l’Ajuntament de Blanes, Joan Salmerón (EUiA), va acusar ahir CiU
de voler desestabilitzar el govern local presentant mocions
de caire polític que tenen com
a únic objectiu crear malestar
en el si del tripartit.
Cal recordar que CiU presentarà en el proper ple de dilluns una moció on es demana
que s’anul·li bona part dels
acords de la darrera reunió del
Consorci Portal de la Costa Brava Illa de Blanes i que les obres
de la Ciutat Esportiva comencin el més aviat posible.
Val a dir que en la darrera
reunió d’aquest organisme, que
ara està presidit per l’alcalde de
la localitat, Josep Marigó (PSC),
es va acordar anul·lar les
adjudicacions que hi havia previstes per iniciar els treballs i
cedir tota la gestió de construcció a l’empresa pública
GISA, fet que els representaria
un retard important en l’inici
de les obres.
Per Salmerón, que ara és regidor d’Esports dins el tripartit format per PSC, EUiA i ERC,
l’única finalitat de CiU amb
aquestes mocions és la de desestabilitzar el govern. Pel que
fa al paper que pot jugar ERC
davant aquesta moció, ja que
en l’anterior mandat donava suport a CiU, Salmerón va manifestar que «es faria difícil que
ERC continués al govern si dóna
suport a la moció de CiU». Tot
i això, Salmerón va eludir parlar de crisi, però sí va ratificar
la crítica del seu partit envers
els republicans en el sentit que
no els agrada que facin oposició des de dins del govern.
Pel regidor d’Esports, «ERC
hauria d’actuar amb coherència i adonar-se’n que forma part
d’un tripartit i que aquest és
fort», va manifestar.
Per la seva banda, el portaveu dels republicans a Blanes,
Joan Puig, va refusar ahir fer
cap tipus de comentari respecte a aquestes declaracions afirmant que el comitè executiu ha
de decidir properament si es
dóna suport o no a la moció
presentada per CiU.
Joan Salmerón, a més, va culpar CiU de no haver fet la Ciutat Esportiva fins ara. DdeG

J.MELÉNDEZ

Lloret crea un pla d’accessibilitat per
afavorir les persones amb minusvalia
JORDI MELÉNDEZ
LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret de Mar
ha presentat el Pla d’Accessibilitat
de la població, que és un projecte
pensat per reduir les barreres arquitectòniques i afavorir totes
aquelles persones que pateixen algun tipus de minusvalia.
El projecte ha estat elaborat conjuntament per l’àrea de Benestar

i Família i l’àrea d’Obres i Via Pública, amb el suport de l’Associació de Minusvàlids Mifas.
El regidor de Benestar i Família,
de l’Ajuntament de Lloret de Mar,
Romà Codina (CiU), afirma que
el pla «és molt important tant per
als lloretencs com per al turisme
que ens visita i que necessita
aquests espais adaptats, ja que treballem en un model centrat en la
inclusió de tothom».
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Segons el regidor Romà Codina, «per fer el projecte partim de
la premissa que les persones amb
discapacitat són ciutadans de ple
dret i per tal que puguin participar de la nostra societat hem de
començar eliminant les barreres
arquitectòniques que malauradament tenen» i afegeix que «per
aquest motiu, ens hem proposat
endegar la primera fase del Pla
d’Accessibilitat».

Prova. L’alcalde, els regidors i els tècnics van comprovar les dificultats.

