ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 04/10
Dia: 15 de març de 2010
Sessió: Extraordinària i urgent
Horari: de 13’30 a 13’45 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
Francesc Oliva Pujol
Víctor Manuel Llasera Alsina
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 Blanch, interventor de fons
David Reixach Saura, secretari acctal
1.- MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLORET DE MAR PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, PP, ICV/EUIA, GRILL I ERC, D’ADHESIÓ AL MANIFEST DELS ALCALDES PEL
TEMPORAL DE NEU DE 8 DE MARÇ DE 2010.

Pren la paraula l’Alcalde, que manifesta la intenció d’expressar unes
paraules d’agraïment abans de començar l’exposició de la moció.
Així l’Alcalde dóna lectura al següent text en el que s’expressa l’agraïment a
les persones i col.lectius que han col.laborat amb l’Ajuntament aquests
darrers dies:
“Benvolguts lloretencs i lloretenques,
Amb aquestes paraules us vull fer arribar, en nom meu i de tot el consistori,
el més sincer agraïment per la vostra collaboració davant la situació
excepcional que hem viscut a la nostra vila, des del dilluns passat i fins
avui. Encara ens queden algunes zones fosques, amb baixa tensió, que
esperem que en breu rebin el subministrament elèctric. Gràcies per tots els
esforços que s’han fet des de tots els collectius, públics i privats, i a la feina
feta sense pausa per tal de poder tornar a la nostra normalitat.
Ara crec just agrair-vos els esforços, la paciència i el bon fer. Ens sentim
orgullosos de tots vosaltres.
Gràcies a:
-

Veïnes i veïns, turistes i visitants
Treballadors i treballadores de les empreses en general
A les empreses subministradores dels càterings
Als gremis
A la Creu Roja
Als voluntaris de Protecció Civil
A l’associació de defensa forestal
Als treballadors i treballadores municipals
A tot el personal sanitari de centre d’atenció primària i socio sanitaris
de Lloret de Mar
A la Policia Local
A Protecció Civil
Als Mossos d’Esquadra
Als Bombers
Als treballadors i tècnics d’ENDESA i EMTE

GRÀCIES A TOTS i TOTES”.
A continuació l’Alcalde dóna lectura íntegra a la moció que es proposa
aprovar, la qual inclou, en la seva part expositiva, el text íntegre del
manifest d’Alcaldes pel temporal de neu de 8 de març de 2010, i agraeix a
tots els grups municipals que hagin renunciat al seu torn de paraula,
permetent que l’Alcalde en fes ús en nom de tots.
Una vegada acabada la lectura de la moció, l’Alcalde la sotmet votació, i
queda aprovada per UNANIMITAT dels assistents.

El text íntegre de la moció aprovada és el següent:
“Els Alcaldes i Alcaldesses dels municipis afectats pel temporal de neu del
passat dia 8 de març han redactat conjuntament un manifest, en els que es
s’exposen els perjudicis i dificultats que els ciutadans dels seus municipis
han hagut de viure aquests dies com a conseqüència de la manca de
subministrament elèctric, a la vegada que demanen a les companyies
elèctriques l’assumpció de responsabilitats i al Govern de Catalunya
l’adopció de determinades mesures.
El text íntegre d’aquest manifest és el següent;

“MANIFEST D’ALCALDES PEL TEMPORAL DE NEU 8 DE MARÇ 2010
“Refer el país, millorar els serveis: per la dignitat dels veïns de les
comarques gironines”
Les comarques gironines, la nostra gent, els nostres municipis, les nostres
empreses, han patit les conseqüències del temporal de neu i vent que es va
produir el dilluns dia 8 de març.
Els alcaldes de les comarques gironines que hem viscut a primera línia des
del dilluns l'evolució de la crisi, volem expressar a l'opinió pública del país,
especialment als nostres conciutadans de les comarques gironines, i en nom
d'ells, el nostre clam perquè l’experiència que ens ha tocat patir no
es repeteixi mai més en allò que sigui responsabilitat de les
administracions i de les empreses de serveis públics . Ha estat una
experiència evitable en bona part. Una experiència que ha de servir per
prendre mesures que millorin tot allò que sabem que ha fallat, si cal
corregint protocols i destinant inversions, millorant coordinació, informació i
recursos humans i materials.
Com a portaveus del món local volem expressar la nostra queixa per
les dificultats que hem patit durant les fases més crítiques de la
crisi, provocades per una manca de comunicació i d’informació, davant de
les actuacions previstes per les administracions i les empreses de
subministrament energètic, per les operadores de telecomunicacions, així
com per les concessionàries d’infraestructures de la comunicació. No hi ha
res pitjor que la poca informació, o d’insuficient.
La manca de subministrament elèctric, que ha estat el principal
problema viscut i que n’ha comportat d’altres, s’està allargant molt
més del que seria desitjable, i està provocant un greu perjudici a la
ciutadania i al teixit econòmic i empresarial dels nostres municipis.

No és acceptable que en situacions com les viscudes, les companyies
elèctriques actuïn amb tanta opacitat, i ofereixin als alcaldes una informació
tant poc precisa, i sovint poc creïble. No és acceptable, que les companyies
elèctriques actuïn amb tant poca celeritat per oferir alternatives a la manca
de subministrament elèctric des de la xarxa. Aquesta manca de previsió i de
resposta immediata, ha fet que el problema s’hagi allargat molt més del que
és comprensible i tolerable en situacions d’emergència com la viscuda.
No és acceptable que aquesta manca de subministrament hagi provocat un
greu problema sobre els sistemes de telecomunicació. Quan més els hem
necessitat no els hem disposat, ni els hem pogut fer servir.
El collapse integral del sistema –llum, telecomunicacions, xarxa viària,
transport públic, informació pública— ha caigut sobre les espatlles dels
nostres conciutadans. Reconèixer-ho seria un acte de justícia i de reparació
moral als centenars de milers d’afectats per aquest temporal, i reforçaria el
servei que la política local ha prestat.
Hem hagut de destinar recursos econòmics, que no tenim, per poder
donar resposta i protegir els nostres conciutadans mentre
esperàvem, l'arribada d'una ajuda promesa que mai no acabava
d'arribar. L’ajut ha arribat tard i no en la mesura necessària.
És per tot això que manifestem les següents reclamacions:

1. Que les companyies elèctriques assumeixin la responsabilitat que ha
comportat la manca de subministrament elèctric, i les conseqüències
que se’n deriven.
2. Que el Govern de Catalunya, recollint el clam dels alcaldes, exigeixi a
les companyies elèctriques, que reestableixin , posant tots els mitjans
necessaris, el subministrament elèctric a tota la població que ens
aquests moments encara es troba afectada, en la major brevetat
possible.
Així mateix, que obligui a les companyies elèctriques a fer una
auditoria de l’estat de totes les línies de distribució, tant les afectades
com no, a fi i efecte d’invertir-hi els recursos necessaris, perquè mai
més, davant de situacions imprevistes, es repeteixi una situació com
la que hem viscut.
3. Que el Govern de la Generalitat de Catalunya revisi els protocols
d’actuació i de protecció civil davant de situacions d’emergència, per
tal de fer-los més àgils i operatius; i que els recursos necessaris es
posin ràpidament al servei dels municipis i dels ciutadans.

Tanmateix, que es revisin i millorin els sistemes de comunicació i
informació, tant pel que fa als serveis propis del Govern, com al dels
altres operadors implicats en el territori.

4. Que davant les dificultats econòmiques dels nostres municipis, i
tenint en compte l’esforç econòmic que hem hagut de suportar per
fer front a l’emergència viscuda, que el Govern de Catalunya obri de
manera immediata i àgil, línies d’ajuts als municipis per fer front a les
despeses que els ajuntaments hem assumit per recuperar la
normalitat, i per atendre als ciutadans afectats.
Igualment, i per fer front a les conseqüències del temporal, que els
diferents departaments de la Generalitat implicats, obrin línies d’ajuts
per minimitzar els efectes de la nevada, especialment pel que a la
neteja de boscos i restauració de camins.
És per això que, fent-nos portaveu dels nostres veïns i veïnes,
gosem alçar la veu collectivament per reclamar canvis en els
protocols d’actuació, recursos i disculpes a qui en responsabilitat
pertoqui perquè en el futur, quan s'esdevingui una nevada o altres
situacions d’emergència no haguem de patir una situació com la que
hem viscut i s’està vivint aquest dies. Que l'experiència ens serveixi
a tots plegats per ser millor governants, millors servidors públics,
millors prestadors de servei públic, millors ciutadans.
Finalment, volem agrair la comprensió i solidaritat dels nostres
conciutadans, el suport desinteressat que hem rebut d’ells, i de
moltes persones anònimes que ens estan ajudant. Així com també a
tot el personal que ha intervingut en els operatius”.
És per tot això que el Ple municipal ACORDA:
PRIMER. Adherir-se al manifest d’Alcaldes pel temporal de neu de 8 de març
de 2010, el text del qual figura en la part expositiva d’aquest acord.
SEGON. Notificar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya,
al President del Parlament de Catalunya, als Presidents dels diferents grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Conseller de Interior,
Relacions Institucionals i Participació Ciutadana de la Generalitat de
Catalunya, al Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, al Ministre de Indústria, Comerç i Turisme, al President de la
Diputació de Girona, al President del Consell Comarcal de La Selva, a tots
els Alcaldes i Alcaldesses signants del manifest i a la companyia elèctrica
ENDESA.
TERCER. Traslladar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i a la
Federació de Municipis de Catalunya, per tal que incorporin aquest manifest

en el document que ambdues entitats municipalistes aprovaran en l’acte
conjunt que celebraran el proper dia 29 de març d’enguany”.
I sense que hi hagi més intervencions, i essent les 13’45 hores del dia a dalt
indicat, l’Alcalde aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, en dono
fe i lliuro aquesta acta.

