2a SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL DE POBLE- 30 de Maig 2014
19h. Tarda, AUDITORI MUNICIPAL
Gaudim d’una assistència d’unes 50 persones, i entre elles una bona part del
consistori municipal.
Després de donar la benvinguda , es comença la sessió seguint l'ordre del dia:
1. Lectura i aprovació , si escau, de l’acta del plenari anterior.
2. Ratificació de nous membres de la comissió permanent.
3. INFORMACIONS VÀRIES:
Actualitat de la situació econòmica de la piscina (lectura de la sentència).
Prova pilot de circulació del carrer Noguer.
Pas elevat de comunicació del poble amb Sta. Coloma Residencial.
4. Presentació de les bases del concurs pel logotip del Consell de Poble.
5. Remodelació del Teatre Catalunya.
6. Decàleg de convivència cívica.
7. Precs i preguntes.

1. Lectura i aprovació , si escau, de l’acta del plenari anterior.
S’aprova per unanimitat.

2. Ratificació de nous membres de la comissió permanent.
Es donen de baixa dos membres de la Junta, Jordi Gómez i José Antonio Ortego
i es proposa l’entrada de Núria Coll, Eduard Costa, Dolors Pla i Francesc Llobet sense
cap objecció per part dels assistents.

3. Informacions vàries:
Actualitat de la situació econòmica de la piscina (lectura de la sentència).

Es fa lectura de la sentència de La Piscina, que amb la presència inesperada del Sr.
Enric Truño en fa una explicació més extensa.
El Sr. Truño informa que dels crèdits ordinaris s’accepta la quitança del 80%, però els
de l’institut Català de Finances i el de Catalunya Caixa, que s’han de retornar el 100%,
s’arriba a un acord per renovar-los amb una millora de condicions
El dia 15 de Maig s’aproven les condicions de la sentència, pel pla de riscos.
El Sr. Truño explica que dos socis s’han desvinculat de la societat Sport
Assitance,S.A. quedant al capdavant ell mateix i un soci, disposats ha tirar endavant el
projecte de gestió de les piscines.
S’integraran dos responsables un com a director general i un d’equipaments, i es
mantindran tots els treballadors.

Prova pilot de circulació del carrer Noguer.
Respecta al canvi de circulació del c/ Noguer i la retirada d’aparcament del c/ Girona,
sembla que no comporta cap problemàtica especial i que tothom hi està d’acord.
Pas elevat de comunicació del poble amb Sta. Coloma Residencial.
S’informa del projecte aprovat per l’Ajuntament de fer un pas elevat per vianants des
de la Ctra. Vella de Girona a la Urb. de Santa Coloma Residencial, projecte que es veu
amb bons ulls però del qual no en tenim més informació.
S'informa també que dins de l’Any Vinyoli es farà un Festival cap al mes d’Octubre en
el que hi poden participar les entitats que vulguin, amb lectura de poesia,cançons,etc.

4. Presentació de les bases del concurs pel logotip del Consell
de poble.
S’informe que s'obre el termini pel concurs del disseny del Logotip de Consell de
Poble, que hi ha les bases i condicions per participar-hi a la pàgina web. I que hi pot
participar tothom que sigui de Santa Coloma de Farners.

5. Remodelació Teatre Catalunya.
L’Ajuntament té previst fer una remodelació per fases i es demana als assistents que
exposin les mancances per prioritat. Prenen la paraula:
•

Sra. Xxx – Grup de teatre LA CLAU – c/ Joan Maragall
Explica que voldria una reunió directa amb l’Ajuntament i totes les entitats.
Que caldria arreglar la part de dalt de l’escenari, ja que actualment no es poden
penjar els decorats. Caldria també mirar el teló. Diu que la porta de les
instal·lacions de llum està sempre oberta amb els cables solts.
També exposa que seria interessant fer un magatzem comú per a les
companyies del poble, i també apunta de fer els camerinos a baix.
La REGIDORA CARINA PLANIOL
Apunta que la previsió es fer arranjaments cada any i per prioritats
l' ALCALDE ANTONI SOLÀ
Comenta que s’ha de tenir en compte que aquest edifici es va construir fa 35
anys i com a cinema, i que s’ha transformat en teatre. Diu que cal buscar
subvencions externes que ajudin a fer les obres.
Ara te una capacitat de 750 butaques. Caldria conservar-les o reduir-ne.
Al soterrani hi ha humitats i fins i tot i entra aigua.
L’Ajutament ha demanat un estudi de comprovació de la resistència de
l’estructura per penjar decorats i llum a l’escenari.

•

Sra. Xxx – Avda. De Xile
Com a usuària ha visitat el darrera de l’escenari i dona prioritat a les
instal·lacions elèctriques.

•

Sr. xxx – c/ Sant Dalmau
Com a professional i encarregat de les instal·lacions de decorats i equips de
llum i so, també els hi dona preferència.
També creu que seria bo fer una sala polivalent per assajos i taller .
El millor de tot un teatre nou.

6. Decàleg de convivència cívica.
Salvador Sallent de la Comissió permanent del Consell de Poble en fa l’ introducció.
Diu que tots em de ser curosos i respectuosos amb l’entorn i els espais públics, per
tenir una bona convivència en el poble. Prenen la paraula:
•

Sra.xxx- c/ Firal
Exposa que hi ha cases velles i abandonades a punt de caure, un perill per
vianants i veïns, i que al solar del costat del nou edifici de l' Arxiu Comarcal hi
ha molta brutícia

•

Sra.xxx c/ Fluvià
Apunta la importància de recollir les caques de gos de les voreres i carrers.

•

Sra. Xxx c/ Dr. Trueta.
Planteja el tema de les burilles a terra, papers, escopinades i de tot, fins i tot al
costat d’una paperera.

•

Sr. xxx c/ Joan Maragall
Circulació de bicicletes contra direcció i per sobre les voreres amb perill pels
vianants i també les motos que fan soroll.

•

Sr. xxx c/ Del Batlle.
Remarca la brutícia del local del costat del nou edifici de l' Arxiu provocada per
la presència de gats .
Diu que a la carretera dels Banys els gossos han d'anar lligats perquè també hi
ha persones que hi passegen. Si podrien posar cartells de prohibició d' anar
deslligats.
Es juga a pilota a sota les mesures i al mig d’alguns carrers amb perill per les
persones, trencar vidres, mobiliari urbà, etc.
Que la Policia local faci complir els reglaments.

•

Sr. xxx c/ Sant Jaume
Fer lavabos públics en alguns punts del poble.

•

Sr. xxx c/ Jacint Verdaguer
Que la Policia local faci rutes a peu a les nits per vigilar i controlar millor els
aldarulls .

•

Sr. xxx c/ Santiago Russinyol
Els Lavabos públics de Sant Salvador estan molt bruts

•

Sr. xxx c/. Sant Sebastià
Respectar el mobiliari urbà , les zones verdes i jardins

•

Sr. xxx c/ Salvador Espriu
Retallar les tanques vegetals que envaeixen les voreres

•

Sr. xxx c/ Batlle
Selecció de contenidors, principalment l’orgànic.

•

Sr.xxx c/ Masnou
A l’Ajuntament ja hi ha reglaments. Com fer-ho arribar a la gent?

•

Sr. xxx c/ Sant Dalmau
Obrir els ulls en general per el benestar .

•

Sr. Xxx
No jugar a pilota a fora de la biblioteca ni a sota les mesures.

7.

Precs i preguntes.
S'obre aquest punt amb les següents intervencions:
•

Sr. xxx c/ Batlle
Per què es reguen els jardins públics quant plou?

•

Sr. xxx c/ Sant Sebastià
Pregunta com serà la passera de la Ctra. Vella de Girona.
L’Alcalde respon, que d’uns dos metres d’ample per a vianants i bicicletes.

•

Sr. xxx c/ Puigfortí
Sobre el deute de la Piscina, pregunta sí el crèdit de Catalunya Caixa d’un
milió d’euros te el 80% de quitança o l’Ajuntament l’ha de pagar tot.
L’Alcalde respon, que s’ha de tornar tot i s’ha negociat amb l’entitat bancària
fer-ho amb quotes durant 7 anys.
Per altra part l’empresa Sport Assitance retornarà a l’Ajuntament 210.000
euros més interessos.

•

Sr. xxx c/ Santiago Russinyol
Pregunta per la nova piscina descoberta
L’Alcalde diu que en principi de moment no.
Demana a l'ajuntament que s'endeuti menys.
Reclama l'arranjament d'una vorera al costat del pont de Can Malladó per anar
a la Ctra. De Castanyet. I pregunta: farà inversions grosses l’Ajuntament estant
tant endeutat? Con es pot ajudar a fer front a la crisi als ciutadans , ara que
s’han de pagar les contribucions? S’ha de pagar la Brigada Jove.?
El Sr ALCALDE contesta algunes preguntes del assistents:
Diu que l’Ajuntament necessita endeutar-se per fer obres i que actualment el
deute és de 6.000.000 d'euros aproximadament. Les inversions es fan per
necessitat i amb prudència.
Hi ha previsió de abaixar l’ IBI per ajudar una mica als ciutadans
La Brigada jove es remunerada ja que fan feina de reforç a la brigada
municipal.

Per acabar la presidenta reclama una bústia a l’entrada de l’ajuntament, i
comunica l’adreça de correu electrònic de contacte a la pàgina web, per tal de
què la població tingui obert permanentment varis canals de comunicació.

S’aixeca la sessió a dos quarts de deu del vespre, de la qual com a secretària
n’estenc aquesta acta

Imma Busquets Bou

Dolors Pla Geronès

Presidenta

Secretària

