
VOLS FORMAR  
PART DE LA JUNTA DEL 
CONSELL DEL POBLE DE  
CORRÓ D’AMUNT COM A 
REPRESENTANT DELS VEÏNS 
I VEÏNES?

Retorneu aquesta butlleta al Servei d’Atenció a la 
Ciutadania de l’Ajuntament  abans del dia 20 de setembre 
de 2019.

Només és vàlida una butlleta per persona.

 
Més informació:
938 467 676 
consellpoble.corrodamunt@lesfranqueses.cat
 
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el 
Consell del Poble de Llerona i l’Ajuntament de les Franqueses es 
comprometen a no utilitzar les dades de caràcter personal aquí 
exposades per a res més que l’ús expressat a la butlleta.

BUTLLETA PER  
FORMAR PART DE 
LA JUNTA DEL CONSELL 
DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT 
COM A REPRESENTANT DELS  
VEÏNS I VEÏNES

Nom i cognoms:

Adreça postal:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Motiu pel qual vols formar part del Consell del 
Poble de Corró d’Amunt:

CONSELL
DEL POBLE DE 

CORRÓ D’AMUNT

Si ets veí o veïna de Corró d’Amunt, tens més de 18 anys 
i estàs interessat a participar en la vida pública del teu 
poble, pots formar part de la junta del Consell del Poble 
de Corró d’Amunt i representar els teus veïns i veïnes.

Per fer-ho, has d’omplir aquesta butlleta i retornar-la 
abans del divendres 20 de setembre de 2019 a les 
oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de 
l’Ajuntament de les Franqueses.

Les oficines del SAC obren de dilluns a divendres, de 
8.30 a 14 h, i dimarts i dijous, de 16 a 18 h, a excepció 
del mes d’agost, que només atenen als matins.

La junta del Consell del Poble de Corró d’Amunt valorarà 
totes les persones presentades i n’escollirà una com a 
representant dels veïns i veïnes.



El Consell del Poble de Corró d’Amunt és 
un òrgan de participació ciutadana territorial 
i de caràcter consultiu constituït l’any 1995. 
El Consell és el mitjà i canal per fer arribar a 
l’Ajuntament la veu de la ciutadania sobre temes 
de tot tipus que afecten a Corró d’Amunt. 

Jordi Ganduxé
pReSideNt 

·Acostar l’administració a la ciutadania.

·Crear un espai per fomentar la participació i la 
implicació dels veïns i veïnes en assumptes que 
afecten la vida pública.

·Donar informació directa als ciutadans  
i ciutadanes sobre qüestions rellevants pel poble.

·Debatre i exposar propostes de millora sobre 
qualsevol situació.

·Proposar a l’Ajuntament les actuacions a seguir 
en qüestions determinades.

QuÈ éS EL ConSELL 
dEL PoBLE dE 
CorrÓ d’aMunT?

Quan i 
on ES 
rEunEix?

Una junta de 10 membres formada per un 
president/a; dos vocals designats pel Ple en 
representació dels grups polítics municipals amb 
més vots a les meses del poble a les eleccions 
municipals; representants de les entitats del 
nucli legalment constituïdes en l’àmbit territorial 
del poble, i un representant dels veïns i veïnes, 
que voluntàriament s’hagi presentat per ser-
ne membre i hagi estat escollit per la resta 
dels components de la junta d’entre totes les 
persones  interessades.

Qui En 
ForMa 
ParT??

Veïns i veïnes de Corró d’Amunt, sóc en Jordi Ganduxé i em 
plau fer-vos saber que des del 26 de juny sóc el president 
del Consell del Poble. Al meu costat, com a representants 
polítics, hi ha en Moisés Torres i l’Àngel Profitós.

Com cada quatre anys toca renovar la composició de 
la junta del Consell del Poble. El Consell, un òrgan de 
participació de caràcter consultiu, està format pels regidors/
es de l’Ajuntament, així com per representats de les entitats 
i de la ciutadania, tots aquells que sou veïns/es i que no 
formeu part de cap dels dos col·lectius anteriors.

Crec que el vostre criteri i la vostra opinió com a veïns i 
veïnes de Corró d’Amunt és important. Que els ciutadans 
s’impliquin en les qüestions que afecten al seu poble, que 
disposin d’espais de treball a través dels quals canalitzar les 
seves inquietuds, les queixes i els suggeriments, així com 
debatre-hi temes d’interès és imprescindible per a què Corró 
d’Amunt segueixi avançant.

Per això demano la vostra implicació i us animo a participar 
a través del Consell del Poble de Corró d’Amunt.

Us espero en la propera assemblea que tindrà lloc l’últim 
dilluns del mes de setembre i així ens puguem conèixer. 
 
 
Bon estiu!

Els plens se celebren l´últim dilluns dels mesos 
imparells al vespre a les Antigues Escoles de 
Corró d’Amunt (Carretera de Les Franqueses 
a Cànoves, s/n). Prèviament els veïns i veïnes 
poden consultar l’ordre del dia de la sessió amb 
antelació al web municipal.

QuinES SÓn 
LES SEVES 
FunCionS?


