ACTA DE SESSIÓ
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA
Data: 3 de març de 2014
Horari: 20,30 a 22,00 hores
Lloc: Seu del Consell del Poble de Llerona
Hi assisteixen:
ROSA MARIA PRUNA, presidenta
ROSA MARIA ISIDRO, vocal
JAUME LLOREDA, vocal
JOSEP GIRBAU, vocal
ENRIC GARRIGA, vocal
JOSEP LLEONART, vocal
JOSE RAMIREZ, vocal
Mercè Gutiérrez Corchado, secretaria delegada
Excusen la seva assistència:
ISIDRE ROQUERIAS, vocal
GLORIA LLOREDA, vocal
XAVIER CERVERA, vocal
I. APROVACIÓ, SI S´ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.La senyora PRESIDENTA declara vàlidament oberta la sessió, i dóna la benvinguda
als assistents.
A continuació, es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió del 3 de febrer de 2014.
L’acta s’aprova sense cap esmena.
A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia:

II. INFORMACIONS DIVERSES.Es procedeix a donar compte, breument, dels acords i resolucions adoptats pels
diferents òrgans de govern de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès des de la
darrera sessió del Consell que s’indiquen a continuació:
ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL:
1. Junta de Govern Local del 10 de febrer de 2014:
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROGRAMA "CELEBRACIÓ DEL DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA I SENSIBILITZACIÓ ENVERS LA IGUALTAT DE
GÈNERE: MOU-TE PER LA IGUALTAT (8 DE MARÇ 2014)

ACCEPTAR la subvenció atorgada pel CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA
CONCA DEL BESÒS per un import de 574,75 euros IVA inclòs, corresponent al 50%
del cost de l’actuació municipal pressupostada per a la restauració del torrent de Santa
Margarida de Llerona
ACORD D’ADOPCIÓ DEL RIU CONGOST AL PAS PER LLERONA A SUBSCRIURE
ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I ASSOCIACIÓ
HÀBITATS
2. Junta de Govern Local del 24 de febrer de 2014:
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES ACTIVITATS DESCRITES EN "PROJECTE DE
RECUPERACIÓ DE L'ENTORN FLUVIAL DEL RIU CONGOST I LA SEVA ÀREA
D'INFLUÈNCIA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIAT, LA CUSTÒDIA I LA PARTICIPACIÓ
SOCIAL" PRESENTAT PER L'ASSOCIACIÓ HABITATS, ARRAN DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ APROVAT, que es concretaran en l’entorn fluvial del riu Congost,
tram comprès entre el límit municipal de la Garriga i el pont de la carretera BV – 1433
d’aquest terme municipal.

PLE DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2014
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DURANT L'ANY 2014
DE LA LIQUIDACIÓ DE LES PLUSVÀLUES ALS AFECTATS PER PROCESSOS DE
DESNONAMENT D'HABITATGES DE PRIMERA RESIDÈNCIA
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT D’ADOPCIÓ DE LA
BANDERA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN
DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE
DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA EN RELACIÓ A LA SENYERA EN EL MONUMENT EN RECORD DELS
FETS DEL 1714 DEL NOSTRE MUNICIPI
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES SOBRE EL MANTENIMENT DE LA TANCA DE PROTECCIÓ DE LA
VIA DEL FERROCARRIL DE BARCELONA-PORTBOU
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA DE
REBUIG A LA PUJADA TARIFÀRIA DE L’AUTORITAT DEL TRANSPORT
METROPOLITÀ
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA DE
SUPORT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE PANRICO DE SANTA
PERPÈTUA DE MOGODA
MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES ‘SIGNA
UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA’

RENÚNCIA DEL REGIDOR SENYOR FERRAN GONTÁN DEL GRUP MUNICIPAL
LES FRANQUESES IMAGINA
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:
Registres d’entrada:
Registre d’entrada núm. 4: escrit de l’ Assemblea Nacional Catalana sol·licitant posar
parada informativa el 23 de març

Registre d’entrada núm. 5: escrit de l’Associació Art del Bonsai sol·licita una subvenció
per despeses lloguer magatzem per material de l’associació.
Registre d’entrada núm. 6: escrit de Les Franqueses Imagina Associació de
Participació i Debat Polític sol·licitant sala del consell per fer una conferència sobre
Llerona la darrera batalla dels remences,el 22 de febrer.
Registre d’entrada núm. 7: escrit de Les Franqueses Imagina Associació de
Participació i Debat Polític sol·licitant sala per fer assemblea el 22 de març
Registre d’entrada núm. 9: escrit de Festes Laurona sol·licitant subvenció per actes
anuals i festa major de Llerona.
Registre d’entrada núm. 10: escrit de Festes Laurona sol·licitant sala per la festa de la
primavera el 5 d’abril .
III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.La senyora presidenta informa que està previst que durant aquest mes de març,
l’Ajuntament adeqüi un dels lavabos que hi ha a les Antigues Escoles de Llerona, seu
del Consell del Poble, perquè el puguin usar les persones discapacitades. Aquestes
obres les realitzaran treballadors dels plans d’ocupació municipals, que també
arranjaran i pintaran l’arrebossat de la façana de l’edifici.
També explica que al mes d’abril els mateixos treballadors que faran les obres de les
Antigues Escoles començaran a arranjar els baixos de l’edifici del carrer de la Font que
un veí va cedir a l’Ajuntament al mes de novembre de l’any passat. Les obres que s’hi
faran serviran per adequar el local per convertir-lo en la seu del Club Esportiu Llerona i
en un local social per a la gent gran de Llerona.
La presidenta del Consell també va informar que a finals d’abril està prevista una
excursió per a la gent gran a la Sagrada Família de Barcelona.
Informa que la manca d’il·luminació en un tram de la Via Europa es resoldrà amb el
nou contracte d’enllumenat públic
Comenta que finalment l’empresa que va instal·lar la bomba de calor defectuosa a les
Antigues Escoles la canviarà per una de nova, també que s’asfaltarà el camí de can
Pous.
V.– INFORMACIÓ DE LES ENTITATS

Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona i informa que
el 5 d’abril es farà la festa de la primavera, el 25 d’abril la BTT i que la festa major de
Llerona serà del 5 a l’11 de setembre.
Va comentar que potser s’organitzarà una caminada nocturna però que encara no se
sap res i que ja informarà.
Pren la paraula l’Enric Garriga, en representació dels veïns, i comenta que estan molt
contents que totes les demandes es vagin resolguen i recorda que esta pendent el pas
de vianants, la càmera al semàfor i la màquina que mesura la contaminació.
Pren la paraula en Jaume Lloreda en representació de la Penya Barcelonista de
Llerona i informa que l’11 de maig es farà la festa de la matança del porc com cada
any.
Pren la paraula el senyor José Ramirez, regidor d’Esports i explica que la festa de la
nit de l’esport va ser un èxit i informa de les properes celebracions.
El senyor Lleonart en representació de Club Esportiu Llerona dona les gràcies per l’èxit
de la calçotada que es va fer el passat 23 de febrer.
Pren la paraula la Rosa Maria Isidro, regidora de Cultura, Educació, Infància i Joventut
i explica la programació d’actes culturals i educatius, que es faran properament:.

V.-TORN OBERT DE PARAULES.La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions.
En el torn de paraules del públic, el senyor Josep Lluís Mosteo comenta que els arbres
que es van plantar en el traçat del gasoducte hi ha que ja estan morts i que caldria
informar a l’empresa que els va plantar.
No havent més preguntes ni assumptes a tractar, la senyora PRESIDENTA aixeca la
sessió, de la qual, estenc aquesta acta.

El Consell del Poble de Llerona està impulsant la publicació d’un llibre amb receptes de plats
elaborats amb mongetes del ganxet. L’obra es presentarà en la propera edició de la Festa de la
Mongeta del Ganxet, que es farà, com cada any, al mes de novembre. El llibre contindrà totes
les receptes premiades al concurs de cuina que es fa amb motiu de la festa. El gruix de les
receptes del volum, però, l’aportarà un veí de Corró d’Amunt aficionat a la cuina, segons va
explicar la presidenta del Consell, Rosa Maria Pruna, en la sessió ordinària que va tenir lloc el
dilluns 7 d’abril.
En la reunió Pruna també va anunciar que en breu es convocarà el concurs per a la instal·lació
del sistema de control que s’ha de posar als dos semàfors que ja hi ha a la carretera que travessa
la població per aconseguir que els conductors s’aturin quan es posen en vermell, una mesura que
feia temps que els veïns reclamaven, ja que s’ha detectat que hi ha un gran nombre de vehicles
que no s’hi aturen. Es tracta, doncs, d’un dispositiu que identifica i enregistra els vehicles
infractors que creuen la línia d’aturada després de l’activació de la llum vermella del semàfor.

Pel que fa a les obres que han d’ampliar un dels dos lavabos del Consell per fer-lo apte per a
l’accés de persones amb mobilitat reduïda, així com les que han d’arranjar l’arrebossat de la
façana, Pruna va dir que està previst que comencin en les properes setmanes, amb l’ajut de dos
plans d’ocupació.
La presidenta del Consell també va anunciar que el 29 d’abril es farà l’excursió cultural per a la
gent gran de Llerona. Enguany aniran a Barcelona per visitar-hi la basílica de la Sagrada
Família. Les inscripcions estan obertes fins al 17 d’abril.
Arxivat a: Agricultura, Territori i Sostenibilitat, Ajuntament, Gent Gran, Obres i Serveis,
Seguretat Ciutadana

