ACTA DE SESSIÓ
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA
Data: 12 de maig 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
GLORIA LLOREDA, vocal
JOSEP LLEONART, vocal
ENRIC GARRIGA, vocal
Mercè Gutiérrez Corchado, secretaria delegada
Excusen la seva assistència:
JOSE RAMIREZ, vocal
XAVIER CERVERA, vocal
ISIDRE ROQUERIAS, 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 7 d’abril 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 24 d’abril de 2014
PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA 4a RUTA BTT
LLERONA-PUIGGRACIÓS "LA BULL" AL CONSELL DEL POBLE DE
LLERONA EL PROPER DIA 25 DE MAIG DE 2014, AL TERME MUNICIPAL
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

PLE DEL DIA 24 D’ABRIL DE 2014

Moció relativa a la declaració “35 anys d’Ajuntaments democràtics als servei de
la ciutadania”
Moció per a declarar les Franqueses del Vallès localitat lliure de circs amb
animals salvatges.
Moció que presenta el grup municipal Convergència per les Franqueses sobre
la urbanització de l’entorn de l’escola Camins.
III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.La senyora presidenta va informar que en la darrera Junta de Govern Local l’equip de
govern de l’Ajuntament havia aprovat inicialment la modificació del projecte per a
l’acabament del parc del Falgar i la Verneda, que s’espera que es pugui començar a
executar durant la propera tardor.
També va informar que una de les tasques que estan fent actualment les persones
que estan treballant a l’Ajuntament de les Franqueses mitjançant el plans locals
d’ocupació és adaptar els dos lavabos que hi ha al Consell del Poble de Llerona
perquè puguin ser utilitzats per persones amb mobilitat reduïda. Properament
començaran les tasques per arranjar i pintar l’arrebossat de la façana de l’edifici.
Informa que la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de contractació i
adjudicació del contracte menor per a la redacció del projecte tècnic i direcció d’obra
per incorporar un mòdul de bar i lavabos annexos al camp de futbol de Llerona.
Explica que es fa aquesta actuació perquè l’equip de govern de l’Ajuntament ha cregut
necessari que els nombrosos usuaris d’aquest equipament esportiu puguin disposar
d’aquest servei i no hagin de desplaçar-se fins al bar de la gasolinera si volen prendre
alguna cosa, ja que el del casal parroquial fa temps que està tancat.
També informa que es va aprovar la instal·lació d’una carpa al camp de Can Capella,
situat al darrere de la Casa de la Mestra. Aquest envelat, que s’hi instal·larà de forma
fixa, s’ha fet aixecar perquè els lleronins i lleronines puguin disposar de forma
permanent d’un espai cobert de grans dimensions per poder realitzar-hi les seves
celebracions, com ara el sopar de la Festa Major, que reuneix més de 400 persones.
Informa que l’Ajuntament ha aprovat inicialment la modificació del projecte per a
l’acabament del parc del Falgar i la Verneda, que s’espera que es pugui començar a
executar durant la propera tardor.
V.– INFORMACIÓ DE LES ENTITATS
Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona i informa que
la propera activitat serà el 25 d’abril la BTT.
Pren la paraula l’Enric Garriga, en representació dels veïns, i reitera que es tingui en
compte que es posi el pas de vianants que ja s’ha demanant en altres ocasions i que
l’estació mediambiental es pugui posar el més aviat possible. També recorda que es
tingui en compte posar un pas per les persones al camí antic de Vic.

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:.
Pren la paraula la senyora Glòria Lloreda i informa que ja no és la presidenta de
l’entitat i explica que a la festa major es farà un taller infantil i una mini exposició.
També presenta una proposta de col·laboració de la seva entitat amb tots els lleronins,
i que consistiria en que totes les activitats que organitzin podran fer-les gratuïtament.

V.-TORN OBERT DE PARAULES.La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions.

En el torn de paraules del públic, el senyor Francesc Terrades, en nom d’uns
quants veïns, va agrair a l’Ajuntament aquestes dues inversions, tant la de l’envelat
com la del bar del camp de futbol, però va reclamar que s’executi igualment el conveni
que el consistori va signar al desembre amb la parròquia de Llerona. Aquest tema va
aixecar força debat, i la senyora presidenta va defensar l’actuació de l’equip de govern
en aquest tema, assenyalant l’altra part com a única responsable que les obres de
remodelació que s’havia pactat fer al casal parroquial i a la zona esportiva no
haguessin començat ja.
També el públic va manifestar que si no es pot tirar endavant la remodelació s’ha de
mirar de donar solució.
En el torn de paraules del públic, el Sr. Josep Lluís Pujol Mosteo va manifestar en
relació a la construcció de la rotonda de Llerona de la Via Europa, que es va retardar
molt degut a que el Sr. Isidre Roqueries, no es posava d’acord doncs volia una
contraprestació econòmica.
Davant aquesta declaració la senyora Rosa Pruna com a persona implicada d’
aquestes manifestacions contesta que el Sr. Isidre Roquerias va cedir el terreny sense
cap contraprestació econòmica i demana que retiri aquesta declaració.
No havent més preguntes ni assumptes a tractar, la senyora PRESIDENTA aixeca la
sessió, de la qual, estenc aquesta acta.

