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El grup municipal d'ICV-EUiA de l'Ajuntament de Lloret
de Mar proposa:

.- Prioritzar la contractació de treballadors i
treballadores en situació d'atur de llarga durada (que
portin més de 12 mesos).

.- Els treballadors i treballadores contractats
seran treballadors inscrits als Serveis Públics
d'Ocupació com a demandants d'ocupació al nostre
municipi.

.- Recomanar la reserva en les noves
contractacions de personal destinat a l'execució dels
contractes del Fons Estatal per l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local d'un nombre de llocs de
treball no inferior al 50 per 100 del personal
a contractar, sempre que s'adeqüi als perfils
requerits, perquè siguin ocupats per:

joves menors de 30 anys que no han
accedit mai al mercat laboral, siguin
beneficiaris de la renda mínima d'inserció o
siguin aturats de llarga durada.

dones en situació de difícil inserció laboral.
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MOCIÓ PER L’OCUPACIÓ

Toni
Garcia,
regidor

d’ICV-EUiA
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Si tens alguna queixa o suggeriment sobre temes
municipals porta'l a ICV-EUiA

4 A la nostra seu, carrer Mas Baell, 2-baixos:
de 6 a 8 de la tarde de dilluns a divendres.

4 Al despatx del nostre grup a l’Ajuntament:
dilluns  i dijousde 12 a 13.

E I N E S
C O N T R A
LA CRISI

ICV-EUiA va promoure (no sense una certa resistència inicial per part dels
socis de govern) l’actualització del Pacte d’Entesa, per adaptar millor els
compromisos de govern a la nova situació de crisi econòmica global.

UN SISTEMA
DE SALUT
PÚBLIC I DE
QUALITAT

El pressupost de Salut ha passat de 5.595,7 milions d’euros (2003) a
9.412,90 milions (2009).
Des del 2004 el temps d’espera per operar-se s’ha reduït un 28’81% (de
5,3 mesos a 3,8 mesos).

PRESSUPOSTOS
DE LA
GENERALITAT

El Govern d’Esquerres, des del seu inici el 2003 fins als pressupostos de
2010, ha augmentat un 100% la despesa social.
Iniciativa Verds–Esquerra Unida vàrem impulsar una actualització del
Pacte d’Entesa que instés les forces del govern a posar el focus en la crisi
econòmica.

L’HABITATGE
ÉS UN DRET

L’aprovació de la Llei pel Dret a l’Habitatge dota tant la Generalitat com
els ens locals dels instruments normatius necessaris per desenvolupar
polítiques d’accés a l’habitatge i garanteix el compliment de la funció
social de la propietat i la defensa dels drets dels compradors i els
llogaters.
Es tracta de la primera llei que tracta de manera global la problemàtica de
l’habitatge.

LLEI
DE FOSSES

Cal que coneguem la veritat, cal conèixer la ubicació de les fosses i
garantir, si més no, la dignificació dels qui allà són sepultats.

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

Hem reformat la Llei de la Iniciativa Legislativa Popular (la que permet
els ciutadans portar al Parlament els transgènics, o l’abolició de les
corrides de toros), tot fent-la més àgil.

LA NOVA
CULTURA
DE L’AIGUA

La dessalinitzadora del Prat, la més gran d’Europa, produirà prop del
24% del consum de l’àmbit metropolità.
El Ter tornarà a ser un riu viu.

GESTIÓ
SOSTENIBLE
DE RESIDUS

Catalunya és capdavantera en la recollida selectiva.
Creació de la Comissió de treball per la substitució de la distribució
gratuïta de bosses de plàstic. L'objectiu final és la reducció d'un 30% de
bosses de plàstic en 2 anys i del 50% el 2012.

LLUITA
CONTRA
EL CANVI
CLIMÀTIC

Catalunya té una estratègia
per lluitar contra el canvi
climàtic.



PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA AL

PLE MUNICIPAL DEL DIA 1 DE MARÇ DE 2010.

Fa poc més d'un mes es va procedir a la inauguració del parc de Can
Xardó, després de mesos d'obres finançades a càrrec del Fons
Estatal d'Inversió Local (FEIL).

En aquest parc hi ha ubicat l'aparcament del CAP, que dóna servei
als usuaris del mateix i als veïns del barri. En les últimes setmanes
s'han produït pluges en la nostra població, afectant seriosament
l'aparcament abans assenyalat, convertint-lo en un fanguer, amb
les consegüents molèsties per als usuaris.

Considera l'equip de govern que la planificació i l'execució de l'obra
en aquesta part del parc de Can Xardó va ser la correcta?

Quines actuacions pensa realitzar l'equip de govern per solucionar
aquest problema?

NOTICIES BREUS
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Esperamos contar con vuestra presencia en
nuestras próximas concentraciones

LUCHEMOS CONTRA LOS MALOS TRATOS A LAS
MUJERES Y CONTRA LA VIOLENCIA

Esta vez también ha sido otra.
¿Por qué esperar a que puedas ser tú la

siguiente?

¡¡ ÚNETE A NOSOTR@S CONTRA ESTA ENORME
LACRA SOCIAL.

C

Líneas de atención a las mujeres en situación de
riesgo o violencia : 900900120 o al  016
24 horas de servicio gratis y confidencial

oncentraciones cada
primer sábado, no festivo, de cada mes

A las 12 en la Plaza de la Iglésia

Les properes sessions seràn:

Divendres 16 d’Abril.- La República

Divendres 14 de Maig.- Mundo laboral

Divendres 11de Juny.- Immigració

Hora:  8 de la tarda a la Seu d’ICV-EUiA(Carrer Mas Baell,2-baixos)

¸

¸

¸

Entrada lliure , gratuïta i amb pica-pica

Sessions de Cine Forum a la seu d'ICV-EUiA

MOCIÓN DE ICV-EUiA PIDIENDO
LA PROHIBICIÓN DE INSTALAR

CIRCOS EN LLORET QUE
EXHIBAN ANIMALES SALVAJES.

A esta moción se sumó a última
hora el grupo municipal de CiU. Lo
que se pide es que el equipo de
gobierno ponga negro sobre
blanco, en las ordenanzas
municipales, lo que expresó
públicamente hace unos meses
como simple intención.
Fue aprobada por unanimidad.

MOCIÓN DE ICV-EUiA
PIDIENDO AL MINISTRO DE

TRABAJO QUE LOS
PENSIONISTAS MANTENGAN

SU PODER ADQUISITIVO.

De todos es sabido que este año
la mayoría de pensionistas y
jubilados cobran menos que el
año pasado. Y esto es debido a
que se les ha incrementado la
retención del IRPF al 2,5%,
anulando así el incremento
anual de las pensiones, que fue
del 1%.
F u e a p r o b a d a p o r
unanimidad.

DESDE LA OPOSICIÓN TRABAJAMOS PARA LA CIUDAD
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Ningú no és perfecte, però molts vam fer el que tocava... i més
Si alguna lliçó bàsica hem d'extreure tots plegats del passat temporal de neu és que en situacions extremes som
capaços del millor i del pitjor de cadascú. Vull dir que, al costat d'anècdotes de lamentable egoisme, el que s'ha
viscut ha estat un comportament exemplar de la ciutadania amb escenes de solidaritat immenses sense les quals la
situació seria molt més dolorosa.
Vagi per endavant, doncs, aquest reconeixement.
Però immediatament vull dir que les administracions també n'hem d'extreure lliçons i ens hem de posar tot seguit a
revisar com podem millorar aquells elements de coordinació i de comunicació que impedeixin la percepció
d'aïllament que s'ha patit i que ens permetin ser més eficaços en la resolució de l'emergència.
Vagi a continuació, doncs, el compromís de fer-ho.
Entenc, a més, la sensació de solitud que manifesten molts alcaldes i alcaldesses que han estat exercint les seves
competències de protecció a la població en primera línia mobilitzant recursos impensables en altres situacions i als
quals, a molts d'ells, els ha faltat potser l'escalf d'una trucada de suport. Ho reconec, perquè tant el delegat del
govern com jo mateix vam prioritzar la resolució operativa de l'emergència general que era el que primer ens
pertocava i ens va faltar temps per arribar on ens hagués agradat: a poder parlar amb tots els municipis.

Per tant, vull negar també amb claredat que la Generalitat hagi abandonat ningú, no hagi exercit de forma
prioritzada i ordenada les seves competències i no hagi informat tothom d'acord amb els protocols del pla Neucat,
que implicaven també i la
connexió d'aquests amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
Permeteu-me anar als fets per no quedar-me en les paraules.
El divendres, dia 5, el CECAT envia un pre-avís de nevada a tots els ajuntaments i consells comarcals. També s'envia
als mitjans de comunicació. El dissabte, dia 6, passem a pre-alerta que es transmet pels mateixos mitjans i

El
dilluns, dia 8, passem a emergència, que vol dir mobilitzar tots els recursos operatius que consten a tots els plans
per fer front a una nevada. Constituïm el centre de coordinació al parc de bombers de Girona.
La tempesta compleix les pitjors expectatives i té un efecte devastador: milers de persones atrapades a la carretera
i dins dels trens, i centenars de pobles sense energia elèctrica.

Aquella nit es treuen gairebé tres mil persones atrapades per la neu. Es mobilitza la Creu Roja per facilitar mantes i
aliments.

tot i que la circulació és
molt difícil perquè la restricció de la frontera francesa ha deixat prop de divuit mil camions aturats en aparcaments
des de La Jonquera fins al sud de Catalunya, situació que cal gestionar amb total prioritat. S'ha incorporat la Unitat
Militar d'Emergències, que ha estat d'ajuda extraordinària en la neteja de les vies principals que li hem assignat.
En quaranta-vuit hores s'han pogut netejar la majoria de vies secundàries i la circulació de camions comença a fluir
a poc a poc. Els bombers porten ja més de mil dues-centes intervencions, un centenar de les quals a la població de
Lloret, en col·laboració amb agents rurals i el servei d'emergències mèdiques i, naturalment, dels serveis
municipals de protecció civil i de policia. Els serveis sanitaris no s'han aturat tot i les dificultats. Fins aleshores cap
ferit ni cap desgràcia personal.
A partir d'aquell moment es poden començar a destinar recursos per ajudar als ajuntaments a netejar vies de
titularitat municipal i s'envien llevaneus a diferents municipis que tenen centenars de kilòmetres d'urbanitzacions
on encara no s'ha pogut arribar. Es
prepara, a més, un dispositiu especial conjunt de tots els cossos operatius que, a partir de l'endemà, iniciaran un
porta a porta en aquestes zones -s'instal·la un centre de coordinació al parc de bombers de Lloret-, per assegurar
que no hi hagi situacions personals de necessitats essencials.
La companyia Fecsa-Endesa s'ha incorporat des del primer dia al CECAT i fa una previsió de restituir
aproximadament el 70% del subministrament al llarg de la segona nit. D'acord amb aquesta previsió es canalitza en
aquest centre de coordinació la demanda prioritària de generadors per espais col·lectius de primera necessitat. La
resta, la restitució del corrent elèctric als ciutadans encara que sigui per la via dels generadors, és competència
exclusiva d'aquesta companyia que és qui es posa en contacte amb els municipis i que veu desbordades una rere
l'altra les seves previsions. M'estimo més no fer ara i aquí cap comentari sobre aquest tema perquè no podria ser
objectiu.
Una única i darrera reflexió: estic convençut que totes les administracions, començant pels ajuntaments i els
Consells Comarcals i acabant per la pròpia Generalitat, han exercit les seves competències i més, posant en marxa
tots els recursos que han pogut, però en algun moment o altre han estat desbordades per l'excepcionalitat del
fenomen. Tal com he dit, ens hem de posar des d'avui a millorar la coordinació, però amb la clara consciència que la
normalitat d'una emergència sempre serà la gestió d'un caos que cal ordenar.

Tot i això,
no és el cas de l'ajuntament de Lloret, amb qui va contactar el dilluns el cap dels Mossos i el del parc de
bombers, el dimarts el delegat del govern, i el dimecres i el dijous, jo mateix.

l'avís d'activació dels plans d'emergència, que són de responsabilitat municipal,

el dia 7
a alerta, que implica l'avís d'activació dels plans municipals i la difusió d'avisos entre la població.

Els mossos d'esquadra contacten amb els
ajuntaments a través de les ABP o de patrulles, especialment per poder obrir pavellons com a aixopluc.

Al cap de vint-i-quatre hores les principals vies de circulació s'han pogut netejar

És el cas de Lloret, on s'hi envien tres màquines amb personal operari.

I això hem de saber-ho
transmetre a la ciutadania sense utilitzar les conseqüències dels fenòmens naturals per altres
interessos que no siguin la millora de l'eficiència col·lectiva.

Marc Vidal i Pou
Director dels Serveis Territorials del

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i participació


