ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 14/08
Dia: 31 de desembre de 2008
Sessió: extraordinària i urgent
Horari: de 13’30 a 13’55 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Roma Codina Maseras
Laura Bertran Fontserè
Josep Valls Méndez
M. Àngels de la Torre Barrigon
Ignasi Riera Garriga
M. Antònia Batlle Andreu
Ester Olivé Güell
Ivan Tibau Ragolta
Gregori Elorza Luquero
Joan Carles Amaya Quinto
Lluïsa Parrilla Alcalde
Darwin Austrich Martell
Lidia Garcia Fernandez
Santiago Ontañon Castillo
Carles Passarell Fontan
Antoni Garcia Garcia
Joaquim Teixidor Planells
Eduard Coloma Boada
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general
S’han excusat d’assistir-hi:
Francesc Oliva Pujol
Víctor Manuel Llasera Alsina
Pren la paraula el Sr. Alcalde i felicita, en nom de tota la Corporació, al
regidor Sr. Antoni Garcia, donat que recentment ha estat avi d’una nena
que es diu Abril.

Contesta el Sr. Garcia donant les gràcies.
1.- RATIFICACIÓ
URGENT.

DE

LA

CONVOCATÒRIA

EXTRAORDINÀRIA

I

Seguidament, per part de l’Alcaldia s’explica les raons de la presentació
d’urgència de la moció, la qual cosa és aprovada per unanimitat de tots els
presents.
2.- MOCIÓ EN RELACIÓ AL TEMPORAL DEL PROPPASSAT DIA 26 DE
DESEMBRE.
Per part de l’Alcaldia, es dóna lectura íntegra de la moció, i continua dient
que aquesta moció es presenta per als greus desperfectes patits per molts
dels municipis de la Costa Brava, demanant als organismes supramunicipals
que ajudin cadascun dintre les seves competències.
Es cert que ha hagut declaracions de diferents organismes en aquesta línia,
i així el Delegat de Govern a Girona, Sr. Martinoy, va avançar que hauria
unes línies d’ajuda als ens locals per aquelles infraestructures que en
principi són de competència municipal.
També un dels vicepresidents de la Diputació, Sr. Cassassa, va comunicar
que hi ha una convocatòria per alcaldes el dia 8 de gener del 2009 en la que
es presentaran uns ajuts als municipis i aquestes seran per despeses
corrents, tant de neteja, personal, etc.
Ell personalment no ha parlat amb cap Conselleria, però sap que el
Conseller d’Obres públiques si ha parlat amb els alcaldes d’altres municipis
més afectats que nosaltres.
Una primera valoració feta per als nostres tècnics dels danys en béns
públics, arriba a la xifra de 342.000 € aproximadament. Això fins ara. La
major part són a causa de desperfectes de la part nord del camí de ronda.
També hi ha danys en arbrat, palmeres, així com diferents problemes en les
nostres platges.
També va haver destrosses importants en el port de Canyelles i es donarà
compte a la Generalitat, i sembla que els danys poden estar entre els
400.000 i 500.000 €.
Alguns empresaris del passeig també han tingut problemes amb mobiliari i
tancaments, així com el bar de Cala Banys.
Un altre tema important ha estat l’enfonsament de dos vaixells de la família
Escrig a Blanes, que fan els creuers turístics.
Es per això que es parla a la moció també dels privats, per la relació que

tots ells tenen amb el turisme, i especialment els últims nomenats respecte
al transport turístic.
Intervé el Sr. Coloma dient que és important aquesta moció, sobretot per
donar suport als pobles més afectats, si bé també a les empreses privades,
algunes de les quals han sofert danys importants.
Aquests danys s’han produït a Lloret, si bé en altres llocs han estat més
nombrosos. Malgrat que el govern i la Diputació ja han iniciat un seguit
d’actuacions, creu que és important aprovar aquesta moció, recolzant totes
les actuacions que es facin en aquesta línia.
Potser, aquests esdeveniments ens haurien de fer reflexionar sobre el
model de passeig marítim que volem. Hauríem d’aprendre de les lliçons que
el mar ha donat a altres llocs i que potser en el futur això es repeteixi o,
encara, sigui pitjor.
Per tant, entenem que l’equip de govern hauria de reflexionar sobre el tema
del pàrquing del passeig, veient com s’han inundat altres pàrquings i altres
instal.lacions (club nàutic).
Insisteix que amb aquesta moció s’ha de donar suport a tothom afectat,
públics i privats, i que hem de reflexionar tots perquè el que queda clar
d’aquest esdeveniment és que el que és del mar és del mar.
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que aquesta moció és una mostra de
solidaritat i de bona voluntat respecte als pobles veïns, tant en la seva part
de mobiliari públic com de privats, doncs també aquests han sofert danys.
Lloret també ha estat afectat, però per sort en menor forma, si bé també
hem de tenir cura dels nostres afectats.
Es lícit fer-ho i també nosaltres ser sensibles amb tots els afectats, siguin
públics o privats. Confia que totes les administracions trobin maneres
d’ajudar-nos en la mesura que sigui necessari i possible.
Intervé, seguidament, el Sr. Garcia dient que, evidentment, ells estan
d’acord en donar suport a tots els afectats, ja siguin municipis, empreses o
persones individuals.
Entén, a l’igual que ha dit el Sr. Coloma, que tothom hauria de reflexionar
sobre el tema del projecte de l’aparcament del passeig marítim, i ser potser
més realistes.
Tenia pensat preguntar per la valoració, però el Sr. Alcalde ja ha donat una
primera valoració i el que si pregunta és si es crearà una oficina d’atenció
per a les persones afectades.

A continuació, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que ens hem de
solidaritzar amb els municipis i empreses privades més afectades. Per
alguns ha estat una autèntica catàstrofe.
Esperem que les institucions siguin solidàries i que les actuacions que portin
a terme es facin en profunditat i no siguin tan sols pegats. Tenim un
exemple en el municipi del costat, i hem de demanar actuacions que siguin
definitives.
Tot seguit, intervé el Sr. Elorza dient que lògicament hem de ser solidaris
amb els pobles veïns i amb els empresaris afectats. També amb els que han
sofert alguns danys a Lloret de Mar, i en aquest moment nosaltres restem a
la seva disposició.
Estem d’acord en sol.licitar i tramitar subvencions, si bé, com ja s’ha dit, les
diferents administracions ja s’han posat a treballar.
Si bé el Consorci de Compensació d’Assegurances entrarà en funcionament,
entenem que també els empresaris privats necessitaran recolzament.
S’afegeixen a la demanda del Sr. Garcia sobre l’oficina d’atenció als
afectats, entén que s’ha de crear per poder tenir les dades de totes les
empreses afectades. També hem de tenir en compte les afectacions sofertes
pel sector de la pesca.
Amb aquesta moció del que es tracta és de recolzar als afectats i treballar
tots conjuntament, perquè les ajudes siguin importants i es facin en la
màxima urgència.
Finalment, pren la paraula el Sr. Alcalde dient que com a Diputat ha
presentat 3 propostes al Parlament, en relació a aquest mateix tema.
A part dels danys en el sector públic, com s’ha dit ha hagut també afectats
en l’empresa privada, i es refereix al tema del transport marítim, amb unes
pèrdues importants, ja que cada embarcació supera el milió d’euros.
Els afectats podran dirigir-se directament a l’OIAC on recolliran les seves
sol.licituds.
Avui no és un dia per debatre el tema del possible aparcament del passeig
marítim. En tot cas, hem de dir que la inundació de l’aparcament de Blanes
no s’ha produït per filtracions sinó perquè l’aigua que venia per la riera ha
entrat a través de la rampa. Recorda que a Holanda hi ha edificis que estan
12 metres sota el nivell del mar i no passa res, i històricament l’Ajuntament
de Lloret estava a la vora del mar.
En altre ordre de coses, dir que l’Ajuntament de Lloret té un pla
d’emergències fet l’any 2005 i, per tant, estem preparats i va funcionar.

Com s’ha dit per tothom, aquesta moció és important, no solament per
Lloret sinó per mostrar la nostra solidaritat amb els ajuntaments veïns, però
sense oblidar que nosaltres també ho hem patit.
Vol finalitzar agraint la feina feta per tot el personal que es va mobilitzar en
aquells dies, tan policia local com protecció civil, com els treballadors de les
seccions de manteniment i de jardineria, així com al personal de l’empresa
concessionària del servei de neteja GBI. L’actuació professional i amb tota
la rapidesa d’aquestes persones va fer que Lloret recuperés la seva imatge
en poques hores.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
El proppassat dia 26 de desembre, en nostre municipi, i en general,
tota la Costa Brava, va patir les greus conseqüències d’un fortíssim
temporal.
Les proporcions del mateix (un dels majors de les últimes dècades),
ha causat greus danys materials, tant públics com privats.
Els passeigs de mar, el mobiliari urbà, les instal·lacions de platges i
les mateixes platges, han sofert nombrosos i importants danys, Lloret
de Mar no ha estat aliè.
Però també el sector privat, ha sofert forts danys: embarcacions
(pesca, transport de viatgers o d’esbarjo); establiments hotelers,
comercials o de restauració; aparcaments; vehicles, etc.
Tot això es veu agreujat tant per la condició de municipis turístics,
com per la crisi econòmica en què la nostra societat està immersa,
sense oblidar que algunes assegurances no cobreixen els danys
ocasionats per causes metereològiques extraordinàries.
Per tot això, l’Ajuntament de Lloret de Mar, acorda el següent:
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a demanar al Govern de
l’Estat, en les competències que li són pròpies, subvencions i ajuts de
caràcter extraordinari, per tal que els municipis afectats puguin refer
les platges, passeigs i mobiliari urbà malmès arrel del temporal del
proppassat dia 26 de desembre amb la màxima urgència.
SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat, i dins el marc de les
competències que li són pròpies, a atorgar subvencions i ajuts
extraordinaris als municipis afectats per tal de què puguin refer les
seves platges, passeigs i mobiliari urbà amb la màxima urgència.

TERCER.- Demanar una ajuda de caràcter extraordinari a la Diputació
de Girona per finançar aquells costs de restauració que no cobreixin
les ajudes atorgades per l’Estat i la Generalitat.
QUART.- Instar al Govern de la Generalitat a concedir subvencions i
ajuts extraordinaris a l’empresariat afectat per l’esmentat temporal,
així com establir una línia de crèdits tous per tal de què en la màxima
brevetat possible aquests empresaris puguin tornar a reiniciar la seva
activitat.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al Govern de l’Estat, al Govern
de la Generalitat i a la Diputació de Girona, als efectes adients.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.

