1a SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL DE POBLE11h. Matí, BIBLIOTECA JOAN VINYOLI

1 de Febrer 2014

Disfrutem d’una assistència d’unes 120 persones, i entre elles una bona part del
consistori municipal.
Després de donar la benvinguda i recordar en què consisteix el consell de poble,
comencem amb l’ordre del dia:

1.Viabilitat econòmica de la piscina coberta.
2.Presa d ‘acord de la remodelació viària del carrer Noguer.
3. Precs i preguntes

Punt 1
Convidem al Sr. Enric Truño, soci responsable de gestió de l’Empresa Sport
Assistance, empresa gestora de la piscina coberta.
I en la seva intervenció explica:
Adjudicació per construcció i gestió per un capital de 7.500.000€
Crèdit Institut Català de Finances 50%
Caixa Catalunya 50%
Aval ajuntament de Sta. Coloma 1.000.000 €
Treballadors 28 ( jornada completa o parcial ) de Sta. Coloma i rodalies.
Previsió de socis a l’any 1.600 /mínim
A Gener 2014 hi ha 1.382 socis.
-10 Abril 2013 presenta al jutjat Concurs de Creditors.
Es continua l’activitat amb una nova directora, i d’acord amb el perit concursal es fa
front a les despeses habituals ( sous, neteja, proveïdors, etc.) més reparació de la
caldera i més manteniment.
-14 de Febrer 2014
El jutge estudiarà el pla de viabilitat presentat per l’empresa. En cas d’acceptar-lo, el
dia 28 de març de 2014 hi haurà junta de creditors.
El Sr. Truño fa una explicació molt extensa de la situació actual, donant moltes
dades econòmiques tant del crèdits com de les despeses que comporta la gestió de la
piscina amb un volum de socis molt per sota del que s’havia previst.
Quedant a l’espera de la resolució del concurs de creditors per part del jutge , es
compromet a fer una segona explicació si es considera necessari.
S’obre una roda de preguntes i impressions referents a aquest tema,

•

Sr.,xxx c/ de Dalt,
Pregunta per l’experiència professional en l’explotació de negocis.
On són el 1.000.000 € que hi ha de diferència amb altres empreses que es van
presentar?

El Sr. Truño respon a la primera pregunta,
14 anys de regidor a l’ajuntament de Barcelona en l’època del Jocs Olímpics,
Organitzant esdeveniments
En la gestió privada d’instal·lacions esportives i esdeveniments relacionats en
l’Esport.
I el Sr. Alcalde, Antoni Solà respon a la segona,
La diferència d’1.000.000 € de més per el que se’ls hi va adjudicar a Sport
Assistance és perquè amb altres empreses l’ajuntament s’havia de fer càrrec
d’una sèrie de despeses cada any per un valor aproximat de 300.000€.
•

SR.,xxx Av/ De Xile
S’adreça al Sr. Truño amb números molt concrets referent a les quitances que
quedaran de deute del crèdits en cas de fer fallida l’empresa gestora i quedant
per pagar amb l’aval de l’ajuntament, per tant, el Poble.
El Sr. Truño l’hi afirma tant les quantitats com la resolució.

•

Sr.,xxx Ctra. Antiga de Girona
Pregunta que qui pagarà el deute.
El Sr. Truño torna a fer esment de que cal esperar la resolució del jutge .

•

Sra.,xxx c/. Firal
Referint-se a la intervenció dels Srs.que han intervingut abans, diu que sempre
parlen els mateixos, i només dels diners.

•

Sr., xxx c/ De la Rosa
Pregunta referent a la quitança sobre l’aval Ajuntament, sobre l’ impacte que
pot tenir sobre les tarifes i l’aportació municipal per la viabilitat.
I si l’ajuntament pot fer front a les despeses de manteniment en cas d’agafar la
gestió.
El Sr. Truño respon,
Si, hi ha quitança igual que en els altres crèdits.
De moment no hi hauria augment de tarifes. L’any 2014 quedarien congelades i
per el 2015 s’augmentaria segons IPC. Amb l’esperança d’augmentar el
nombre de socis.
El Sr. Antoni Solà l’hi respon que si en tingués la gestió l’ajuntament en podrien
fer front tal i com fan amb els pavellons, la biblioteca i altres edificis municipals.
El Sr. Truño opina que sí en el mateix complex hi hagués una piscina
descoberta i unes pistes de paddle l’oferta seria més extensa i per tant més
socis.

•

Sra. Xxx c/ Montseny.
Pregunta si pujaran les quotes i diu que com a usuària està molt contenta de
les instal·lacions i serveis i a favor de conservar-la com sigui.

,
El Sr. Truño li diu que com ja ha dit, per aquest 2014 no apujaran quotes.

•

Sr., xxx c/ Sant Sebastià
Manifesta que està d’acord amb que l’ajuntament ajudi en la gestió de la
piscina igual com fa amb altres entitats del poble.

•

Sra.,xxx c/ Dr. Trueta
Usuària molt contenta, diu que potser es podria demanar als ajuntaments dels
pobles veïns una col·laboració, ja que hi ha molta gent que és soci i en
gaudeix.
I més centres escolars que hi participessin.

•

Sra. Xxx c/ Sant Sebastià
Com a usuària esporàdica en la seva jornada laboral diu que l’ escola està molt
contenta tant amb el servei com amb l’activitat que fan el nens que hi
assisteixen.
Siguent dos quarts d’una es dona per acabat el tema de la piscina i és passa al
següent,

Punt 2
El regidor d’urbanisme el Sr. Cullell fa l’explicació de la reforma del c/ Noguer,
consisteix en eixamplar les voreres de tots dos costats fins a 1,50 m.
aproximadament, i un sol sentit de circulació en direcció a la plaça del Firal,
donat que és un carrer que dóna accés a la plaça Farners.
S’obre un torn de preguntes respecte a aquest tema
•

Sra.,xxx c/ Sant Sebastià
Sí des de la plaça Firal s’ha de sortir pel carrer Girona, s’hauria de treure
l’aparcament d’aquest carrer, doncs queda el pas molt just.

•

Sr., xxx c/ Girona
Proposa fer més carrers peatonals al centre del poble. I que del c/ Girona
també s’han d’arreglar les voreres i treure l’aparcament per fer-lo de sortida.

•

Sr., xxx c/ Noguer
Hi tenen la sortida del garatge i els hi preocupa sí tindran algun problema.

•

Sr. Xxx c/ Verge Maria
Pregunta si serà obligatori donar tota la volta a la plaça Firal per anar al c/
Anselm Clavé i a la plaça Farners, de moment no està previst que hagi de ser
així.

•

Sr., xxx c/ De la Rosa.
Pregunta de quin tipus es farà la reforma , sí tipus plataforma o amb el
desnivells de voreres amb al carrer.
Sí s’ha plantejat fer el sentit únic de sortida de la plaça firal per el c/ Noguer en
direcció al c/ Sant Sebastià.

•

Sr. Xxx c/ Masnou
Demana avantatges i inconvenients que veu l’ ajuntament a les propostes
abans de fer les votacions.

•

Sr., xxx c/ Joan Maragall
També creu convenient de treure l’aparcament del c/ Girona i prioritzar la
reforma d’aquest carrer abans que altres obres.
Aprofita també per fer al·lusió sobre la brutícia dels carrers, principalment
referint-se al poc civisme de les persones.
Un cop valorades totes les intervencions respecte a aquest tema s’aprova per
consens l’arranjament d’aquest carrer, amb les peticions següents : que sigui la
vorera i el carrer a un sol nivell, que al mateix temps es tregui l’aparcament del
carrer Girona per facilitar la sortida de trànsit del Firal, i que sigui el següent
carrer a arranjar.

Punt 3
Sr. xxx
Pregunta que cada quan es fan els plens de consell de poble, se li respon que
en principi cada tres mesos però que depèn de la demanda de temes se’n
poden fer més o menys.
També planteja fer un fòrum per internet.
Sr. Xxx c/ Malva
S’interessa per la participació i promoció del jovent dins el Consell de Poble,
Se l’hi proposa col·laborar-hi.
La presidenta proposa posar una bústia a l’entrada de l’ajuntament, a part del
correu electrònic de contacte a la pàgina web, perquè la població tingui obert
permanentment varis canals de comunicació.
S’informa que el fòrum arrels està preparant L’Any Vinyoli i fa una crida a
entitats i particular per fer col·laboracions i preparar esdeveniments.
S’aixeca la sessió a dos quarts de dues del migdia, de la qual com a secretària
n’estenc aquesta acta

Imma Busquets Bou
Presidenta
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