ACTA DE SESSIÓ
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA
Data: 7 d’abril de 2014
Horari: 20,30 a 21,45 hores
Lloc: Seu del Consell del Poble de Llerona
Hi assisteixen:
ROSA MARIA PRUNA, presidenta
ROSA MARIA ISIDRO, vocal
JOSE RAMIREZ, vocal
JAUME LLOREDA, vocal
JOSEP GIRBAU, vocal
ENRIC GARRIGA, vocal
XAVIER CERVERA, vocal
Mercè Gutiérrez Corchado, secretaria delegada
Excusen la seva assistència:
ISIDRE ROQUERIAS, vocal
GLORIA LLOREDA, vocal
JOSEP LLEONART, 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 març 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 3 de març de 2014:
APROVAR l’expedient del contracte d’obres menors per a la realització de l’obra
anomenada “Pavimentació del camí de can Pous de Dalt.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES
DEL VALLÈS I L’ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS, COMERCIANTS I
PROFESSIONALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PLE DEL DIA 27 DE MARÇ DE 2014
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES SOBRE EL CONTROL AMBIENTAL A LES FRANQUESES DEL
VALLÈS
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:
Registres d’entrada:
Registre d’entrada núm. 12: escrit del Patronat Municipal de Cultura i Educació
sol·licitant les instal·lacions per fer els casals d’estiu.
Registre d’entrada núm. 13: escrit Casal Parroquial de Llerona
subvenció per la festa d’homenatge a la gent gran.

on sol·licita una

III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.La senyora presidenta presenta el pressupost del Consell de Poble per aquest any
2014 que es va aprovar per unanimitat::
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST ECONÒMIC DEL CONSELL DE
POBLE DE LLERONA PER L’ANY 2014
ATÈS que anualment s’aprova el pressupost econòmic del consell del Poble de
Llerona, i per l’any 2014 la distribució del mateix serà segons quadre adjunt.
PRESSUPOST CONSELL DE POBLE DE LLERONA 2014

CONCEPTE

INGRESSOS
DESPESES
14.100,00

Assignació Ajuntament
Conveni aparcament
Placa cívica
Festa gent gran
Dinar consell

1.000,00
250,00
1.500,00
500,00

Suvbenció entitats: Festes
Laurona 1.350,00
Penya Barcelonista 600
Sortida gent gran
Activitats i serveis varis:
calendaris, contenidors ...

1.950,00

TOTAL

1.500,00
8.400,00
14.100,00

AQUEST Consell de Poble de Llerona proposa l’adopció del següent

14.100,00

ACORD:
Primer.- APROVAR el pressupost econòmic del consell de poble de Llerona
per l’any 2014, segons el quadre especificat en la part expositiva.
També explica que des de el Consell del Poble de Llerona s’ 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.
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, 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
V.– INFORMACIÓ DE LES ENTITATS
Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona i informa que
la festa de la primavera ha estat un èxit i que la propera activitat serà el 25 d’abril la
BTT.
Pren la paraula l’Enric Garriga, en representació dels veïns, i comenta que
s’assabenten que s’està instal·lant fibra òptica a tot el poble i que serà un gran avanç.
Pren la paraula en Jaume Lloreda en representació de la Penya Barcelonista de
Llerona i informa que la festa de la matança del porc es farà finalment al mes
d’octubre.
Pren la paraula el senyor José Ramirez, regidor d’Esports i explica el 27 d’abril es farà
la caminada popular entre d’altres activitats organitzades pel Patronat d’Esports.
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 i reitera que
s’ha de controlar la contaminació ambiental que hi ha a tot el pla de Llerona.
No havent més preguntes ni assumptes a tractar, la senyora PRESIDENTA aixeca la
sessió, de la qual, estenc aquesta acta.

