SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL DE POBLE
Dimarts, 14 d’octubre de 2014
Lloc: Biblioteca Joan Vinyoli
Hora : 21h.
Assistents: Mes de 60 persones. Acompanyats per Sr. Alcalde i regidors..
Després de donar la benvinguda , es comença la sessió seguint l’ordre del dia.
123456-

7.

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del plenari anterior .
Votació per escollir el Logotip del Consell de Poble.
Presentació i aprovació, si s’escau, del decàleg de convivència cívica.
Debat per a decidir quan s’ha de celebrar la festa local de la Festa Major.
Remodelaciò de la zona verda perimètrica de la Plaça Firal.
Eleccions per a la renovació de càrrecs de la comissió permanent del Consell
de Poble
( Qualsevol ciutadà de Santa Coloma present al plenari pot presentar-se)
Precs i preguntes.

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

2- Votació per a escollir el logotip del Consell de Poble.
S’han rebut 6 propostes. Tal i com es recull en les bases del concurs la permanent del
Consell de Poble, després d’analitzar i deliberar les propostes presentades en
selecciona 5 per portar a votació a la sessió plenària.
S’exposa els logos seleccionats i l’explicació que els justifica
Es posen a votació les propostes presentades i s’obté els següent resultat:
.
LOGO 1
15 vots
LOGO2
10 vots
LOGO 3
10 vots
LOGO 4
6 vots
LOGO 5
34 vots
Feta la votació es dona com a guanyador el LOGO 5 amb pseudònim Peter Mourphy,
que un cop oberta la plica correspon al Sr. Gerard Hernández Corbera, veí de Santa
Coloma.

3- Presentació i aprovació, si s’escau, del Decàleg de convivència cívica
Es fa lectura del decàleg de convivència que es va confeccionar d’acord amb les
aportacions recollides del plenari anterior celebrat el dia 30 de Maig d’enguany.
S’aprova per unanimitat.

4- Debat per a decidir quan s’ha de celebrar la festa local de la Festa
Major.
Es proposen tres opcions, deixant obert a noves propostes que puguin fer els
assistents.
Opció A – La festa local el dia 24 , el dia que sigui de la setmana. Quan sigui
dissabte o diumenge, passar-la a divendres o dilluns respectivament, ja que el cap de
setmana no el podem considerar com a festa local.

Opció B -. Acostar la festa local cap al cap de setmana. Si correspon a un dilluns o
dimarts, passar-la a dilluns i si correspon a un dimecres, dijous o divendres, passar-la
al divendres. I mantenint l’opció de cap de setmana a divendres o dilluns segons
correspongui.
Opció C – Sempre celebrar-la l’últim divendres del mes de Setembre.
Després d’un llarg debat, s’arriba a la conclusió de matissar l’opció A en que si el dia
24 s’escau en un dissabte o diumenge, la festa local serà sempre el divendres.
Amb les propostes clares, es passa a la votació. Els assistents podran votar a més
d’una opció.
Feta la votació, el resultat es el següent:
OPCIÓ A ;
OPCIÓ B ;
Opció c;

35 Vots
26 Vots
1 Vot

Per tant, es considera es dia 24 de Setembre com el dia de la Festa Major de Santa
Coloma de Farners i per tant festa local, i se celebrarà sigui el dia de la setmana que
sigui, excepte si el dia 24 s’escau en cap de setmana sempre serà el divendres.
Un altre aspecte que varen demanar els assistents va ser que el sopar popular es
celebrés majoritàriament en divendres.
De manera majoritària es va demanar que es dignifiqués l’entorn on cal fer el pregó de
la Festa Major. Es considera un dels actes importants de la festa.
Un altra petició majoritària, fou la de programar tots els actes possiblesi importants el
dia 24, encara que s’escaigui entre setmana, és el Patró i és el dia de la Festa Major.
Aquestes són les diferents intervencions que es varen recollir:
Sr. XXX – Pregunta; Quants dies de Festa Major volem?
Sr. XXX- Li sembla que el dia de festa local s’ha de respectar però la Festa Major
començar-la amb el sopar popular el divendres per poder-ne gaudir la gent que
treballa a fora del poblei que el pregó no s’hauria de fer en el sopar popular perquè no
se sent bé.
SR.XXX – Les dues festes locals del poble son el 24 de Setembre i el dimarts del
Coro a Farners. No troba bé l’opció de l’últim cap de setmana de Setembre.
Sr. XXX- Per la Comissió de barraques els millors dies de festa son el divendres o el
dilluns , ja que pot venir més gent de fora i per raons econòmiques es millor. L’opció C
tampoc li agrada.
Aquest any es va portar un bon grup el dijous a la nit i van tenir força gent.

Sr. XXX – Proposa que la setmana del 24 passar sempre la Festa Major al divendres,
menys si s’escau en dilluns. Si es dissabte o diumenge, sempre fer-la el divendres.
L’Alcalde intervé hi diu que per tradició se celebra el 24 de setembre la mort de Sant
Dalmau , patró del poble, i s’ha de respectar el dia que sigui.
Les escoles han de fer la festa local que decreti l’Ajuntament.
SR. XXX- El millor dia per fer festa és el dilluns o el divendres ja que per les empreses
no trenques la producció i es més fàcil agafar festa si treballes fora del poble.
Sr. XXX- Sí es fa la festa local entre setmana també s’han de fer actes, ball etc.
Isabel Pellicer- c/ Olot, 15- La festa el dia 24. si es passa a divendres o dilluns les
botigues no podran fer festa.
Sr. XXX- Si es fa festa el dia 24 repartir les activitats
Sr. XXX – Festa el dia 24. Sopar popular el divendres.
Sr. XXX- Respecte l’opinió de la majoria, però com a professora diu que un dia de
festa entre setmana per els nens no es bo, ja que no estan per la feina pensant amb la
festa.
Sr. XXX – Que ha de fer les botigues. El dissabte a la tarda algunes obertes, altres
tancades.
SR. XXX- El Dimecres es va fer concert a l’embalat i estava ple, i a la nit a barraques
força gent.
Antoni Solà diu que es repensaran quan es fa pregó.

5- Remodelació de la zona verda perimètrica de la plaça Firal
El regidor de serveis Carles Roca fa l’exposició del projecte de millora de la plaça Firal.
Tant de la zona del jocs infantils com la perimétrica.
A la zona de jocs infantils ja està definit per la regidoría , ja que s’han de regir per les
normes estrictes de seguretat.
A la zona on hi ha ara els gronxadors i “penjamicus” s’hi farà una tanca de fusta al
costat que dona a l’aparcament i només s’hi posarà un gronxador .
Al costa del tobogan, s’ampliarà la zona i s’hi posaran dos jocs, una caseta per els
més petits i un mòdul de varis jocs i tobogan tot de fusta i també amb una tanca.
La part central de la plaça no s’hi fa res.
Per la zona perimétrica exposa tres opcions amb els pros i contres:
Gespa o herba natural.
Alt valor estètic- Sensació de frescor- Suavitza l’entorn
Alt cost de manteniment – es deteriora fàcilment – Consum elevat d’aigua.
Gespa artificial
Baix cost de manteniment- Baix consum d’aigua
Difícil de neteja deposicions- Sensació de calor- S’embruta amb la pols.
Sauló estabilitzat

Baix cost de manteniment- Consum d’aigua nul- Mala herba inexistent- Es
neteja fàcilment
Sensació àrida que és suavitzaria amb alguna vegetació
Es substituirien alguns arbres que son vells i els pins que embruten. Els til·lers
no es tocarien. També es traurien les dues magnòlies i es replantarien en
algun altre lloc del poble.
Sr. XXX – Proposa fer la vorera més alta perquè quan plou tota la sorra surt de
la plaça i baixa per el carrer cap a les cases.
Sr. XXX – Diu que si es poses gespa natural s’hauria de posar una tanca de
protecció perquè la gent no la trepitges.

Sr. XXX – Pregunta; si es pot arreglar la zona dels contenidors o si es poden
soterrar.
Sr. XXX, - Pregunta; Que es farà amb la font ? i amb els arbres del mig de la
plaça.
Sr. XXX - Proposa, fer una composició de bancs amb vegetació semblant al de
la biblioteca.
També diu que a la ctra. de Sant Salvador al Balneari s’han tallat uns arbres
deixant un tros de tronc pintat de color, Per què?
Sr. XXX – Pregunta per el pressupost per fer la rehabilitació i el regidor respon
55.000,00 € z per la zona perimetrica i 25.000,00 € per els jocs.
Sr. XXX- Proposa l’opció d’ampliar amb una vorera tota la part de baix de la
plaça com si fos un passeig.
Sr. XXX – Proposa fer un espai per les necessitats del animals.
Ja que s’arregla el carrer Noguer, esperar i fer-ho tot junt.
SR. XXX- Plaça Firal – Fer una sorrera per jugar els nens més petits. Espai per
els animals. Les Xerranques posar-les a la part de dalt ja que a baix sempre hi
juguen a pilota. Els desaigües no engoleixen bé quan plou.
Sr. XXX – Respecte als contenidors si es pogués fer una tanca de fusta per
resguardar-los .
I que quan estigui arreglada si faci més neteja general.
6- Eleccions i renovació 4 membres de la Comisió Permanent
S’ìnforme que segons els estatuts s’han de renovar 4 membres de la Comisió
permanent i es pregunta als assistents si algú es vol presentar :
Hi ha 4 persones que s’ofereixen:
Nous membres: David Diaz Cortes c/. Moragues,28, 2on. 6ª- telf. 693979335
davdico@gmail.com
Sergi Galan Solà c/. Vallors, 6, àtic, 1ª- Telf. 646289549 sergigalan5@gmail.com
Miriam Martin Rio c/ Violeta, 76- Telf. 676377821 – miriam.martinrio@gmail.com
Isabel Pellicer Tordera- c/. Olot, 15 – Telf. 680181435

7- Prec i Preguntes
Sr. XXX – S’han tallat uns arbres de la Ctra. i s’han deixat les arrels que surten i
son perilloses per els vianants.
Sr. XXX – A la Ctra. D’Anglès a l’hora de sortir de la Salle els cotxes aparquen
sobre les voreres i malament, amb el perill que comporta tant per els cotxes com
els vianants que travessen la carretera que també ho fan fora del pas zebra.
Sr. XXX Referent a la Ctra. d’Anglés diu que es podria posar una tanca a la vorera
que no poguessin aparcar els cotxes i protegís els nens que surten de l’escola.
Sr. XXX – Diu que el camí de la Font Picant que va a Can Malladó està molt
malament, si es podria arreglar.
S’aixeca la sessió a dos quarts de dotze del vespre, de la qual com a secretària
n’estenc aquesta acta
Santa Coloma de Farners, 14 d’Octubre de 2014.
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