SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL DE POBLE
Dijous, 17 de Març de 2016
Lloc: Biblioteca Joan Vinyoli
Hora : 20,00 h.
Amb l'assistència d'unes 35 persones.
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- Què i com de la Policia Local, coneguem-la
3- Precs i preguntes.

1- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del plenari anterior.
S’aprova per unanimitat.
Abans de continuar amb l'ordre del dia, es passa a explicar algunes de les
respostes de les peticions a l'Ajuntament
- Respecte amb la revisió del sentit de circulació del carrer Dr. Trueta per anar
cap al carrer Calau, en què es proposa un senyal de trànsit de preferència, de
moment no es farà perquè queda afectat per les obres del carrer del Prat.
- La proposta de posar el nom de Maria Farrés al passatge ubicat entre els
carrers Sant Sebastià i Moragues,l’Ajuntament ho té en compte però no per
posar nom a un passatge, sino a un carrer.
- Estan oberts a millorar les freqüències en la recollida d’escombraries i neteja de
carrers, ja que entenen que és difícil encertar l'hora de fer la neteja i que vagi
bé a tothom, que en són conscients.
- Pel que fa la petició de la vigilància nocturna de la policia Local , asseguren que
n’hi ha a tots els barris, i aprofitem avui que tenim el senyor Toni Garcia,
inspector en cap de la policia local, perquè en pugui fer-ne esment.
- El canvi d’ubicació dels contenidors del carrer Torrent, ja s’ha fet.
- Pel que fa a la proposta de fer regidors de barri per recollir suggeriments i
poder tractar temes més a fons, l'Ajuntament ens ha respòs que cada barri té
un regidor assignat. I que el mes d’abril segurament que hi haurà una trobada
dels veïns de Can Malladó amb el seu regidor.
- Respecte a pintar un pas de vianants davant el passatge del carrer Sant
Sebastià amb la Plaça Firal, la resposta és no per 2 motius: el passatge és un
pas privat i, a pocs metres hi ha un pas de vianants.
- Ja s’ha demanat la senyal de prohibit jugar a pilota sota les mesures. Quan
arribi és col·locarà.
- A més d'aquestes respostes a les diverses peticions presentades, arra de les
obres del carrer del Prat, l'Ajuntament ens informa del següent: que s'ha
habilitat d’ús immediat al carrer Argiles un terreny de 1000 m2, i en un futur un

altre d’igual al carrer del Prat. I se n'està negociant un altre que no en sabem
la situació.

2- Què i com de la Policia Local, coneguem-la.
L’Inspector en cap Sr. Antoni Garcia, fa una explicació sobre les tasques
encomanades de la Policia Local, del seu funcionament i la feina del dia a dia.
S’acompanya l'explicació amb un Power Point adjunt a l'acta.
Precs i preguntes a l’Inspector Sr. Antoni Garcia.
Sr. XXX- l pregunta que quan hi ha aldarulls i se’ls avisa, van amb el cotxe policial amb
els llums posats i si són lladres tenen temps de marxar. Si podrien fer-ho d’una altra
manera menys vistosa.
La resposta és que per poder arribar amb rapidesa han de demanar pas i ho han de
fer amb els llums i sirenes.
Sra. XXX – Diu, que quan un veí avisa d'aldarulls o conductes no adequades, si
anéssim sense llums ni sirenes, no els veurien i potser els podrien enxampar.
Sr. XXX- Diu que fa mesos que tenen robatoris i si es podria incrementar la presència
policial a la urbanització.
L'inspector respon que s'hi fa ruta 3 cops al dia, que si l’Ajuntament tingués més
recursos i poguessin tenir més policies podrien fer més vigilància. Apunta que seria bo
que els propietaris posessin alarmes a les cases.
Sra. XXX- Creu que l’Ajuntament hauria de tenir més recursos i no ser els propietaris
que haguessin de posar alarmes.
L'inspector respon que tothom ha de tenir curar de la seguretat de casa seva.
Sr. XXX – Diu que van entrar a dues cases al mateix temps i van robar molt més a la
que no hi havia alarma.
Sr. XXX- Pregunta si és legal posar càmeres de vigilància a un bloc de pisos i si son
vàlides les imatges.
L'inspector diu que això és propietat privada i ha de ser un acord de veïns.
Sra. XXX- Diu que si l’Ajuntament apuja els impostos per pagar la seguretat de les
cases de les urbanitzacions probablement ens queixaríem tots. I que qui visqui en una
urbanització ha de tenir cura de la seva seguretat, igual que els del nucli urbà.
L’Inspector en cap torna a dir que no es pot protegir a tothora tots els llocs perquè no
hi ha prou recursos .
Sr. XXX- Diu que si es pintessin els aparcaments dels carrers individualment potser
donaria cabuda a més cotxes.
L'inspector apunta que s’haurien de pintar per cotxes grossos i es perdria espai.
La Sra. XXX respon a la Sra. XXX que potser l’Ajuntament hauria de fer una
planificació fins a on es pot edificar el poble per poder tenir-lo segur.
Sra. XXX- Diu que hi ha un bar al seu barri, on presumptament hi ha venda de
drogues, la policia hi passa i no fa res.
Resposta de l'Inspector, ja s'hi ha fet control.
Sr. XXX- Demana més seguretat pels vianants, ja que hi ha cotxes amb excés de
velocitat i que el semàfor per sortir del c/. J. Verdaguer no està ben regulat amb el dels
vianants que creuen al Passeig de Sant Salvador o cap a la plaça Firal.
Sr. XXX - Diu que un grup de veïns han entregat a l’Ajuntament una recollida de
firmes per canviar el sentit de circulació del barri. Pregunta si en té constància.
L'inspector respon que sí, i que no cal canviar-ho.

3- Precs i preguntes.
Sra. XXX –Informa que la sortida de vehicles, tant del vial on hi ha la farmàcia de
l’entrada del poble, com per entrar cap al carrer Narcís Monturiol és complicada.
S’aixeca la sessió a dos quarts de deu del vespre, de la qual com a secretària n'estenc
aquesta acta
Santa Coloma de Farners, 17 de Març de 2016
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