ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 01/09
Dia: 12 de gener de 2009
Sessió: extraordinària
Horari: de 20 a 20’34 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
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
Eduard Coloma Boada
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general
S’han excusat d’assistir-hi:
Roma Codina Maseras
Joaquim Teixidor Planells
Intervé el Sr. Alcalde i dóna el condol en nom de tota la Corporació, a la
família de la Sra. Pilar Ribot, i així també a la seva condició de Mare
Abadessa durant 20 anys, a l’Obreria de Santa Cristina, per la seva mort el
passat diumenge.
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1. APROVACIÓ DE LES LÍNIES D’ACTUACIÓ I INVERSIONS DE
L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR EN APLICACIÓ DELS FONS
ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL PER LA QUANTITAT DE 6.194.058
EUROS QUE CORRESPON AL MUNICIPI DE LLORET DE MAR
Pren la paraula el Sr. Alcalde explicant que abans d’aquest Ple ha hagut una
reunió de tots els grups municipals, havent-se consensuat una esmena que
substitueix a la moció presentada, i que passa a llegir el Secretari de la
Corporació.
Per Secretaria es dóna lectura al text de l’esmena conjunta presentada per
tots els grups municipals.
El Sr. Alcalde continua dient que part dels temes presentats per l’oposició i
que per diferents causes no s’inclouen en el FEIL, es faran amb càrrec dels
pressupostos ordinaris.
Intervé el Sr. Coloma dient que destaca, sobretot, la voluntat que ha hagut
de consensuar-ho. Ha estat una oportunitat d’aunar els diferents criteris,
d’aportar cadascun les seves prioritats, i si bé el resultat no és el que
cadascú volia si que ha estat un resultat de consens i demostra que això es
pot fer.
Destaca, doncs, que el que avui s’aprovarà és resultat del diàleg entre tots i
que tothom ha sabut renunciar a part de les seves aportacions. Per això
dóna les gràcies a tots els grups.
Es cert que havia problemes de temps, però és el que tenim. També hi
havia projectes ja fets, i en definitiva, és el que s’aprovarà perquè d’altres
era difícil de poder fer-los en tan pocs dies.
També agraeix la resta de compromisos que agafa l’equip de govern i queda
clar que tots volem el millor per a Lloret, i som capaços de deixar a part
personalismes i partidismes.
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que el dia 22 se’ls va donar compte de la
proposta que preparava l’equip de govern en una reunió, i posteriorment
ells han presentat una esmena que amb satisfacció avui ha estat
consensuada.
Ha de dir que a data de 22 de desembre, a Lloret hi havia 979 aturats i per
tant entén que és urgent prendre totes les mesures possibles.
En definitiva, votarà a favor perquè s’ha aconseguit consensuar aquest tema
tan important.
Seguidament, intervé el Sr. Ontañón dient que estan satisfets per haver
aconseguit el consens i considera que ha estat un acord històric i aconseguit
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en un breu espai de temps. Creu que és una bona notícia per al futur i
confia que es pugui fer altres vegades.
Intervé, tot seguit, el Sr. Elorza dient que ells sempre tenen voluntat de
consens i el d’avui ha estat fruit de molta feina per part de tothom.
L’objectiu del FEIL és la lluita contra l’atur i és per això que havien presentat
diferents projectes.
Alguns s’han acceptat i altres es faran via pressupost, és per això que creu
que ens hem de felicitar tots i confiar en poder arribar a acords entre tots en
altres temes.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que agraeix i felicita a tots per
l’esforç fet.
Tots plegats hem de lluitar pels temes que ens preocupen i així és com hem
pogut arribar a un consens. Es important la unanimitat avui aconseguida.
No havia massa temps i alguns dels projectes ja estaven fets, però hem
volgut escoltar a tothom.
Estem en un moment econòmic difícil i el que es pretén amb aquesta
actuació és la creació i manteniment de llocs de treball. Es important la
vessant social.
Com ja s’ha dit, havia projectes que ja estaven redactats i que una vegada
que s’aprovin s’hauran de licitar dintre d’un mes i executar-los durant l’any
2009. Es per això que no es podien recollir alguns dels projectes proposats.
Com ja ha dit, els temes que no vagin al FEIL es recolliran en els
pressupostos.
Altres no són competència de l’Ajuntament i es demanarà a l’Administració
corresponent perquè es facin (com el passeig de Fenals), si bé l’Ajuntament
farà les reparacions necessàries durant aquest any.
Pel que fa al carrer Puig de Castellet, ara es fa una part i durant aquest any
es redactarà el projecte de la resta.
Com ja s’ha comentat a la moció, si s’ha de treure diners per fer els nous
projectes acceptats, es trauran del projecte de renovació i millora de la
xarxa de transport d’aigua potable o del parc urbà de Can Xardó.
De totes maneres, vol dir que aquests dos projectes són molt importants: el
de Can Xardó perquè és vertebrador i un dels eixos principals de Lloret,
perquè uneix el centre amb els diferents barris, i el de l’aigua perquè és una
canonada important i si bé són obres que no es veuen, amb el temps
s’agraeixen i permetrà portar millor l’aigua a urbanitzacions com Lloret
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Verd.
Com ja ha dit, és important que l’Ajuntament de Lloret aprovi per
unanimitat aquestes inversions, repetint que es farà un esforç perquè no
quedi fora cap dels temes que s’han plantejat pels diferents grups, d’una
forma o una altra.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
ESMENA CONJUNTA PRESENTADA AL PUNT ÚNIC DE L’ORDRE DEL
DIA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 12/01/2009.
Vista la proposta presentada per els restants grups municipals, que és
del tenor següent:
“PRIMER. Aprovar les línies d’actuació i inversions de l’Ajuntament de
Lloret de Mar en aplicació del Fons Estatal d’Inversió Local per la
quantitat de 6.194.058 euros que correspon al municipi de Lloret de
Mar, d’acord amb el següent quadre:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Calafats, trav. Venècia, Pintor Huguet o altres
Josep Lluhí i Sant Josep, entre Oliva i Verge de Loreto
C/ Sènia del Rabich
Verge de Loreto i adjacents 3a. Fase
C/ Na Marina i Poeta Carner
C/ Girona tram Puig de Castellet – Av. Tossa
Renovació teulada Pavelló Vell
Rehabilitació Passeig Platja Fenals(170€/m2)+o– 5000m2
Habilitació zones de bany adaptades a la Platja de Fenals
Puig de Castellet entre c/Girona i c/Mas Baell (inclou recollida
pluvials i analització d’aigües)
Il·luminació c/Guixaires 6 punts de llum 6900€
Rehabilitació Pl. c/ Cerdans, c/Floristes, c/Modistes, soterram
Conten.escomb
Barreres c/Sta. Cristina
Millores parc infantil St. Cristòfol
Instal·lació pèrgoles parc infantil plaça entre c/Narcís Macià i
c/Antilles i Pla de Fenals
Local per a jubilats a la zona verda del passatge Pompeu
Fabra
Rehabilitació equipaments c/Poeta Serra i Mont per a oficines
municipals
Vapor de sodi”

Donat que algunes de les actuacions proposades són susceptibles de
ser realitzades a través del pressupost municipal, així com la seva
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dificultat de ser incloses en el FEIL, ja que aquest està dissenyat per a
obres on el volum de la mà d’obra és un element primordial.
Vist que algunes de les actuacions proposades són competències
d’altres administracions i necessiten informe previ i preceptiu, dels
quals no es disposen en aquest moment.
Vist que la convocatòria del FEIL exigeix l’aprovació inicial dels
projectes abans del dia 24 de gener d’enguany.
El Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la següent relació d’obres per
incloure-la en el FEIL:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Calafats, trav. Venècia, Pintor Huguet o altres
Josep Lluhí i Sant Josep, entre Oliva i Verge de Loreto
C/ Sènia del Rabich
Verge de Loreto i adjacents 3a. Fase
C/ Na Marina i Poeta Carner
C/ Girona tram Puig de Castellet – Av. Tossa
Renovació teulada Pavelló Vell
Rehabilitació plaça c/ Cerdans, c/ Floristes, c/ Modistes.
Contenidors.
Barreres c/Sta. Cristina
Avinguda Amèrica (entre c/ Puerto Rico i passeig de Fenals)
Adequació del parc urbà de Can Xardó
Renovació i millora de la xarxa de transport d’aigua potable
des del dipòsit del Vilar fins a Lloret Verd

Una vegada es tinguin fets i valorats els projectes, es realitzaran els
reajustaments que siguin necessaris (en els projectes de “Adequació
del parc urbà de Can Xardó” i de “Renovació i millora de la xarxa de
transport d’aigua”), per poder enquibir tots els projectes abans
relacionats.
Respecte a la rehabilitació del Passeig de Fenals, durant l’any 2009 es
faran les reparacions i manteniments necessaris per un bon servei
turístic.
Així mateix, demanar a la Direcció General de Costes la realització i
posterior execució del projecte de millora integral del Passeig de
Fenals.
Pel que fa a l’habilitació de zones de bany adaptades, demanar a la
Direcció General de Costes la situació en què es troba la redacció del
citat projecte, reafirmant la voluntat d’aquest Ajuntament de la seva
pronta execució.
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Encarregar durant l’any 2009 la redacció del projecte del carrer Puig
de Castellet entre c/ Girona i c/ Mas Baell.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.

6

