
CONSELL
DEL POBLE DE 

LLERONA

Vols formar 
part de la junta 
del Consell del poble 
de llerona Com a 
representant dels Veïns 
i Veïnes?

Aquesta butlleta només és vàlida per a 1 persona. 

Si coneixeu algú que en vulgui formar part i no disposa 
de butlleta o necessiteu més informació, us podeu 
posar en contacte amb el Consell del Poble de Llerona 
per telèfon, al 938 467 676 o per correu electrònic,  
a consellpoble.llerona@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 llerona 
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 Llerona:

Si ets veí o veïna de Llerona, tens més de 18 anys i 
estàs interessat/da a participar en la vida pública del 
teu poble, pots formar part de la junta del Consell del 
Poble de Llerona 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 Llerona valorarà totes 
les sol·licituds presentades i n’escollirà dues com a 
representants dels veïns i veïnes.



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

Montse Vila
PreSidentA 

·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 
lleRona?

QUines sÓn 
les seVes 
FUnCions?

QUan i 
on es 
ReUneiX?

Els plens se celebren el primer dilluns de cada 
mes al vespre a les Antigues Escoles de Llerona 
(Camí de Can Toni, s/n). Prèviament, els veïns 
i veïnes poden consultar l’ordre del dia de la 
sessió.

QUi en 
FoRMa 
PaRt??

Comencem una nova etapa. Encarem quatre anys de feina per 
aconseguir que Llerona sigui encara millor. Llerona som tots i és 
per a tots. Per tant, volem comptar amb els màxims actius per a 
millorar el nostre poble i el Consell del Poble és una peça clau i 
de futur. Junts hem de mantenir un consell viu i participatiu.

En els darrers quatre anys, hem tirat endavant projectes tan 
grans com el Parc del Falgar, que ha convertit una antiga 
gravera en un espai natural per al gaudi dels veïns. Hem 
connectat la xarxa pública de subministrament d’aigua potable 
a les zones on encara no hi havia connexió i hem renovat la 
xarxa ja existent. També hem ampliat la xarxa d’enllumenat 
públic. Hem renovat la zona esportiva gràcies a nous acords 
amb la parròquia i el Bisbat de Terrassa i hem adquirit els 
terrenys per a la futura ampliació de la zona. També hem 
recuperat el Casal Cultural i l’escenari ha tornat a la vida. La 
Commemoració del 80è Aniversari del Bombardeig de les 
Franqueses ha posat en valor i ha promocionat el patrimoni de 
memòria històrica de la Guerra Civil que s’amaga a Llerona, 
com part del camp d’aviació de Rosanes o el refugi de Can 
Sorgues. Hem fet molt, però encara farem més.

Entrem en un nou període, amb projectes per impulsar amb 
il·lusió i dedicació. Ara toca tirar endavant la tercera fase 
d’adequació de la zona esportiva, la millora de la mobilitat entre 
el centre del poble i el Pla de Llerona, continuar treballant per 
a què Llerona sigui la capital de la mongeta del ganxet i que 
la Festa de la Mongeta del Ganxet continuï sent, tal com, amb 
molt bon criteri, es va concebre des de l’inici, una festa cada 
vegada més internacional. Entre tots volem seguir construint 
Llerona i fer-ne un poble de tots i per a tots. Per això, us 
convidem a participar activament al Consell del Poble i ajudar a 
dissenyar, així, com volem el poble en un futur. 
 
Bon estiu!

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; diversos vocals en representació 
de les entitats legalment constituïdes en l’àmbit 
territorial del poble, i dos representants dels 
veïns i veïnes, que voluntàriament s’hagin 
presentat per ser-ne membres i hagin estat 
escollits per la resta dels components de la junta 
d’entre totes les persones  interessades.


