SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL DE POBLE
Dimecres, 4 de Febrer de 2015
Lloc: Biblioteca Joan Vinyoli
Hora : 19,30 h.
Assistents: Mes de 65 persones., acompanyats per Sr. Alcalde i regidors..
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- Elaboració de possibles preguntes per a realitzar una enquesta sobre les
preocupacions i inquietuds del poble
3- Debat sobre sí és convenient una piscina descoberta.
4- Obres que proposaries a l’Ajuntament per aquest any 2015
5- Informació sobre el nou Centre de Negocis amb la presència de la regidora
Cristina Trias., regidora de desenvolupament econòmic, turisme i promoció de
la ciutat, comunicació i TIC.
6- Respostes a les peticions populars fetes als plens anteriors..
7- Precs i preguntes.

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

2- Elaboració de possibles preguntes per a realitzar una enquesta sobre
les preocupacions i inquietuds del poble.
Sra. XXX. No s’hauria de permetre que una nena musulmana no vagi a la piscina amb
les companyes de classe per que els pares no li deixen treure la roba per la seva
religió. Ensenyament diu que s’ha de respectar.
També diu que l’ajuntament no hauria de permetre que les dones portin Burka per el
poble, en defensa de la llibertat de la dona i per la seguretat ciutadana ja que no
podem saber que s’amaga a sota.
Sra. XXX . Pregunta quan s’acabaran les obres del carrer., ja que fa mes de quatre
mesos que si està treballant.
Sra. XXX. Caldria regular la neteja dels carrers. N’hi ha que estan més nets que
d’altres.
Sra. Carme Dilmé Les caques dels gossos a tot arreu.
Els regidor Josep Cullell respon que s’està treballant en una campanya amb el tema
de la neteja i recollida selectiva principalment el plàstic i orgànic.
Sra. XXX, Inquietud amb el tema de venda i consum de drogues.
Sra. XXX – Diu que els treballadors de la neteja no recullen les caques dels gossos i
ha vist com tirar una llauna de beguda a sota un cotxe i no recollir-la.
Sra. XXX – Pregunta quin criteri es segueix per arreglar els carrers del poble.

Sra. XXX. A la Plaça de la Pau les nits del cap de setmana si fa botellon i molesten als
veïns.
Fan falta papereres al carrer Prolong. Moragues
Sr. XXX – Diu si es podria trobar la manera que no es multessin els cotxes que
aparquen a la zona blava a l’hora de recollir els nens de les escoles.
Sr. XXX – Que si es podria canviar l’horari de recollida ja que el camió de recollida
d’escombraries obstrueix el trànsit al c/. Josep Grabulosa i es el de sortida del poble.

3- Debat sobre si és convenient una piscina descoberta.
El Regidor Josep Cullell , explica el projecte per fer la piscina descoberta a la
zona esportiva de l’Avda. Salvador Espriu , a continuació de la piscina coberta.
Té forma de ronyó amb una fundaria màxima de 1,20 metres i una superfície de
3000 m2 de solàrium. Només serà lúdica.
El cost total aproximat és de 700.000 €
Es construiria entre el 2015 i el 2016, per estrenar-la a l’estiu del 2016.
El consistori va aprovar el projecte el 22 de Desembre de 2014.
Sr. XXX – Pregunta que es farà amb la piscina descoberta actual.
Diu que a 3 mesos de les eleccions municipals no correspon posar aquest tema
i aprova’l. Que en un altra situació, com a proposta estaria bé.
El Regidor Josep Cullell respon, que l’aprovació del projecte està lligat a rebre
una subvenció de l’any 2014 per aquesta obra.
Que s’hauria de fer una despesa important per condicionar la piscina vella i no
cal. I que els terrenys és replantejaran per la zona esportiva .
Sr. XXX, Diu que no toca fer-la. Que només es perquè el Sr. Alcalde, a la
primera sessió de Consell de Poble, li va prometre al Sr. Truño que la faria, i
que no hi ha subvencions de la Generalitat per fer piscines si no que son per
altres coses i es faria servir per això.
El Regidor Cullell l’hi respon que sí hi ha subvencions de obres i serveis de la
Generalitat.
Sra. XXX, Si la piscina serà de gestió pública o privada , i si valdria se soci de
la coberta per anar a totes dues.
No creu que sigui bo que la piscina sigui només lúdica.
El regidor diu que serà de les dues maneres.
El Regidor Carles Roca matisa, que s’ha aprovat el projecte , però que el
proper equip de govern serà lliure per aprova’l i portar-ho a terme o no.
Sra. XXX – Que li sembla be per el poble fer la piscina descoberta nova , ja que com a
municipal, la vella ha quedat poca cosa, però
Pregunta com es gestionarà i si el preu serà compatible amb l’abono de la coberta.
El Regidor Cullell respon; que la gestió serà pública i el preu el posarà l’Ajuntament.
Sr. XXX- Diu que està ,molt content per el projecte. Que es molt bon lloc. Si serà
municipal o de la mateixa empresa que gestiona la coberta.. si hi ha una entrada
independent? Els Preus?
El regidor Cullell respon que no pot ser independent per que compartiran els vestidors i
que la gestió serà mixta.
Sr. XXX- Diu que sí que l’Alcalde li va dir al Sr. Truño que faria la piscina descoberta.
Ell creu que no es convenient que es una bogeria fer-la.
Proposa que l’Ajuntament no gastis tants diners i abaixi impostos.
Sra. XXX, - Que es sòcia de la piscina coberta i pregunta si podrà anar a totes dues .

Sra. XXX – Perquè te aquesta forma i no es pot nedar, únicament lúdica. I si pagues
per anar a la piscina descoberta, podràs entrar a l’altra a nedar.
Sra. XXX – Hauria d’ésser rectangular per poder nedar i fer competicions a l’estiu.
Diu que s’hauria d’haver consultat avanç d’aprovar el projecte i no ara que ja està
aprovat..
Sra. XXX,- Sí quan acabi la temporada d’estiu es podrà utilitzar només la piscina
coberta.
Sr. XXX,- Quin és el pressupost?
Se l’hi respon ; 700.000€ tot urbanitzat.
Sr. XXX – No entén per què s’ha de canviar la gestió de la piscina municipal i donar-la
a la privada.
Sra. XXX,- Pregunta sí és podria fer servir la subvenció per alguna altra cosa més
important.
El Regidor Josep Cullell respon; que aquesta subvenció està lligada a obres de la zona
esportiva.
Sr. XXX, - Pregunta quan ha costa fer el projecta i de quin import es la subvenció.
Els regidor respon que el projecta ha costat 25.000 € i la subvenció és de 86.000 €.
L’Alcalde Antoni Solà, intervé dient que la piscina està dissenyada amb tota la zona
urbanitzada.
Que aquesta forma és adient per què només és lúdica.
Que l’Ajuntament té capacitat per poder fer aquesta inversió .
ES CONCLOU EL TERCER PUNT, amb l’acord de que es necessària la nova piscina
descoberta, però amb preus assequibles.

4- Obres que proposaries a l’Ajuntament per aquest any 2015
El Regidor Josep Cullell explica que hi ha una partida de 300.000 € per arreglar carrers
Ja s’ha començat el c/. Caròs, i properament el c/. Batlle.
A 1ers. de Març es farà el c/. Girona amb els dos travessers fins al c/. Sant Sebastià,
( c/. Progrés i c/ AEiG Roca Guillera).
Un cop a acabat aquest es farà el c/. Noguer amb un pressupost de 160.000 € que es
preveu començar la 2na. Quinzena de Juny. Tindrà dues voreres de diferent ample
una de 2m. I una de 1,60 m.
El proper carrer ja acceptat es el Verge Maria.
S’han obert pliques per asfaltar el c/. Santiago Russinyol amb un pressupost de 93.000
€ i acabar a la Ctra. de Sils ( davant de Protecció Civil)
Altres carrers pendents que no sap si podran fer-se amb el pressupost de 2015 son
L’Ave Maria, Grabulosa i Iquique.
Es farà una Via Verda d’una amplada de 20 mts. per peatons i bicicletes a la Ctra.
Vella de Girona fins a Sta. Coloma Residencial amb un pas elevat per travessar el Riu
Esplet i el Torrent d’en Fàbregas que ha donat el vist i plau l’Agència Catalana de
l’Aigua
També està en projecte fer un vial de sortida de trànsit des de la Ctra. de Castanyet ,a
l’alçada de la font del Roura, fins a la Ctra. d’Anglès per un valor de 1.097.000 € .
Que es preveu una subvenció de 630.000 €.
Explica que Aigües Colomenques farà un col·lector d’amplada 1,20 m. Al c/. Vallors.

Des de Consell de Poble es posa en coneixement dels assistents que del pressupost
incial de 300.000 €, queda una quantitat per poder decidir d’uns 60.000 €
Sra. XXX – Diu que des de Can Camps per anar a la ctra. Castanyet a peu hi ha una
vorera però no acera a la baixada, cotxes mal aparcats i s’ha de passar per la
carretera.
El c/. Puig Fortí s’hi a fet un forat.
La Ctra. per anar a la deixalleria molt malament.
Sr. XXX – S’hauria de fer una vorera a l’entrada de Can Malladò per el pont de Can
Martinet.
Sra. XXX – No hi ha cap camí que comuniqui la Urb. De Can Camps amb la de Can
Mestres i la gent a de passar per la Ctra. de Sant Hilari, i que és molt perillós
Sr. XXX- Diu que s’ha de fer el c/. Prat que està mol malament i amb les voreres mol
estretes que no poden passar els cotxets.

5- Informació sobre el nou Centre de Negocis amb la presència de la
regidora Cristina Trias
La Regidora Cristina Trias explica el funcionament del CENTRE DE NEGOCIS.
Que es un projecte conjunt de l’Ajuntament i el Consell Comarcal.
Estan en contacte amb la Udg, el Centre Bussines de Girona, Instituts.
Està dirigit a Emprenedors i empreses amb dificultats que tinguin ganes de tirar
endavant.
Hi ha lloguer de despatxos a un preu assequible per un període de temps determinat, i
per dies.

L’horari per visites es de 9a1 al matí i de 3a 7 a la tarda, però els usuaris tenen
les claus per anar-hi tot el dia.
Sr. XXX – Felicita a la Regidora per l’obra , recordant-li que s’hauria d’haver fet
fa temps.
L’ Alcalde matisa que no es un viver d’empreses, sinó mol més, que no es
només per llogar despatxos.
Que no s’ha pogut fer avanç per no trobar el lloc adient. Ja que ha on s’havia
d’ubicar en principi, el nou edifici de l’Arxiu, han tingut problemes en la
construcció.
Sr. XXX – Felicita el projecte.
Pregunta que sí una empresa passa dificultats hi trobarà assessorament per
tirar endavant.

6- Respostes a les peticions populars fetes als Plens anteriors.
Referent al POUM diu el Regidor Josep Cullell que, un cop acceptades algunes
al·legacions, d’aquí un mes i mig es tornarà a posar a exposició publica.
Referent al Teatre Catalunya, la Regidora Carina Planiol, diu que es farà un projecte
global i un cop vist el pressupost es prioritzaran les fases.
El Consell de Poble informa que no ha tingut cap més resposta per part de
l’Ajuntmanet d’altres temes tractats en altre sessions plenàries.

7- Prec i Preguntes
Sr. XXX – Diu que la zona infantil de Sant Salvador està mol vella i no compleix la
normativa legal de seguretat per els infants.

Que la vorera de la Ctra. de Sant Hilari amb el c/. De la Creu no està feta l’acera
des de fa molts anys .
Sr. XXX –Referent a la piscina, diu que l’Ajuntament hauria d’haver consultat el
projecte avanç d’aprovar-lo i si es possible fer una consulta popular per la
construcció de la piscina descoberta
Sra. XXX - Referent a l’aparcament amb zona blava per anar a buscar els nens a
les escoles, sí es podria deixar un temps sense pagar.
Sr. XXX – Que es troba amb gent que tira les escombraries a les papereres i no als
contenidors.
Intervé el Regidor Carles Roca, hi diu que també té queixes de l’Ampa de La Salle
sobre l’aparcament i que tothom ha de pagar.
Que ja tenen en compte el mobiliari infantil de Sant Salvador, però que han prioritat
el de la Plaça Firal. Ja que s’arregla tota la plaça.
Posa en coneixement de tothom una APP Linea Verde per poder enviar a
l’Ajuntament les queixes mitjançant fotos .
Sr. XXX – Pregunta si es pot tenir Wifi a tot el poble.
La Regidora Cristina Trias, li respon que només es possible els pobles que
arriben a 50.000 habitants , i tot cas seria només a la Via pública.
Una ciutadana diu que hi ha errors a Web de l’Ajuntament respecte a les
farmàcies de Guardia. La Regidora en pren nota.
Sra. XXX- Diu que davant de l’Església hi ha rajoles trencades amb el perill
d’entrebancar-se.

S’aixeca la sessió a dos quarts d’onze del vespre, de la qual com a secretària
n’estenc aquesta acta
Santa Coloma de Farners, 4 de Febrer de 2015

Núria Coll
Presidenta

Dolors Pla Geronès
Secretària

