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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ 
D’AMUNT 
 
Data: 26 de maig de 2014 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Horari: 20:40 a 21:30 hores, aproximadament. 
Lloc: Seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt 
Hi assisteixen: 
 
Rafael Bernabé Pérez, president (Grup municipal LFI) 
José Ramírez Alaya, vocal (Grup municipal CIU) 
Àlex Vega Sabugueiro , vocal (Grup municipal LFI) 
Conxita Soldevila Bartolí, del Grup Teatre Boina Corró d’Amunt 
Maria Àngels Pou Aguàs, de l’Associació de Veïns de Sant Mamet 
Josep Cardús Grau, de la Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt 
Josep Mauri Pey, del Club de Petanca de Corró d’Amunt 
Josep Maria Ramírez Ruiz, del Club Ciclista de Corró d’Amunt 
Lourdes Diaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva de Corró 
d’Amunt 
 
Mònica Sánchez, secretaria 
 
Manuel Forns Emilio, com a representant dels veïns i les veïnes de Corró 
d’Amunt. 
 
Intervé el Sr. Rafael Bernabé, per donar la benvinguda als assistents i per 
agrair-los la seva presència a la sessió. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
Es procedeix a la lectura íntegra de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, 
la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia 
des de la darrera sessió del Consell. 
 
2. INFORMACIONS DIVERSES 
 
ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Ple de data de març de 2014 
 
PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SENYOR JOSÉ 
ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO 
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PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 
103 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES CORRESPONENTS A LA REVISIÓ DEL 
PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA GENERAL DE 
SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DELS 
SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS 
 
Ple de data 24 d'abril de 2014 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 263/2014, DE 28 DE MARÇ, 
EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR EL DIA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ 
D'AJUTS ECONÒMICS PER A L'EDUCACIÓ ESCOLAR DE L'AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 248 DE LES 
NORMES URBANÍSTIQUES CORRESPONENTS A LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL 
D'ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
MOCIÓ RELATIVA A LA DECLARACIÓ "35 ANYS D'AJUNTAMENTS 
DEMOCRÀTICS AL SERVEI DE LA CIUTADANIA" 
 
MOCIÓ PER A DECLARAR LES FRANQUESES DEL VALLÈS LOCALITAT LLIURE 
DE CIRCS AMB ANIMALS SALVATGES 
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Data 3 d'abril de 2014 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL 
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI 
NATURAL, EN EL MARC DE L'ORDRE AAM/56/2014, DE 25 DE FEBRER, PER 
REALITZAR EL TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ DE LA FRANJA PERIMETRAL 
AL VOLTANT DE LA URBANITZACIÓ "CAN SUQUET" D'AQUEST TERME 
MUNICIPAL 
 
PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE CEMENTIRI I DELS SERVEIS FUNERARIS DELS CEMENTIRIS DE 
CORRÓ D'AMUNT, CORRÓ D'AVALL I MARATA D'AQUEST TERME MUNICIPAL 
 
Data 10 d'abril de 2014 
 
PROPOSTA D'INFORME FAVORABLE DEL PROJECTE DE ROTONDA A LA 
INTERSECCIÓ DE LA CARRETERA BV-5151 I EL CAMÍ VELL DE MARATA DEL 
TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
Data 24 d'abril de 2014 



 
 
 
 
 
 
 

 

PLE 26-5-14 

3

 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, DURANT 48 MESOS, SENSE 
OPCIÓ DE COMPRA, D'EQUIPS DE CARDIOPROTECCIÓ (DESFIBRIL·LADORS) I 
FORMACIÓ DEL PERSONAL PER AL SEU ÚS, PER A LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS DE L'ÀREA D'ESPORTS DE L'AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS 
DEL MUNICIPI PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS O PROGRAMES 
ADREÇATS A LA GENT GRAN 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL 
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI 
NATURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN EL MARC DE L'ORDRE 
AAM/115/2014, D'1 D'ABRIL PER REALITZAR LA MILLORA DE VIALS APTES PER A 
VEHICLES D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I DEL DRENATGE DE L'AIGUA 
 
Data 8 de maig de 2014 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ D'ACTUACIÓ I DE SOL·LICITUD DE RECURS TÈCNIC 
EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2014 DE LA XARXA DE GOVERNS 
LOCALS 2012-2015 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A LA REDACCIÓ 
DEL PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS (PPU) DE LA URBANITZACIÓ 
DE CAN SUQUET DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE MENOR PER A L'ACTUALITZACIÓ DELS PADRONS FISCALS 
 
PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE LA 2ª CURSA DE 
MUNTANYA "EL TRENCACOLL" A LA ZONA ESPORTIVA DE CORRÓ D'AMUNT EL 
PROPER DIA 18 DE MAIG DE 2014, TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS 
 
Data 15 de maig de 2014 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ D'UNA CAMPANYA DE DONACIÓ 
DE SANG AL MUNICIPI, A CÀRREC DEL BANC DE SANG I TEIXITS DEL 
DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU COMUNITAT I ESCOLA 
 
 
Data 22 de maig de 2014 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE DETECCIÓ I INTERVENCIÓ DEL 
CONSUM DE DROGUES EN MENORS D'EDATS ESCOLARITZATS ALS CENTRES 
D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ELS TIL·LER I LAURO, DINS DEL PLA DE PREVENCIÓ 
DE DROGUES I PROMOCIÓ DE LA SALUT C17 
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MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:  
  
Registres d’entrada:  
 

- Sol·licitud del Club Petanca Corró d'Amunt del pagament de la subvenció 
corresponent a l'any 2014. 

- Sol·licitud del Grup Teatre Boina de  Corró d'Amunt del pagament de la 
subvenció corresponent a l'any 2014 

- Sol·licitud del Club Ciclista de Corró d'Amunt del pagament de la 
subvenció corresponent a l'any 2014. 

- Sol·licitud de l'AVV Sant Mamet per l'us del Consell els dies 21 d'abril de 
2014 per les caramelles i el dia 26 d'abril de 2014 per celebrar Sant 
Jordi. 

- Trasllat de l'ajuntament de les Franqueses del Vallès de l'acord del Ple 
de data 27 de març de 2014 nomenant al Sr. Àlex Vega com a nou 
regidor 

- Sol·licitud de la Unió Esportiva de Corró d'Amunt del pagament de la 
subvenció corresponent a l'any 2014 

- Sol·licitud de l'AVV Sant Mamet del pagament de la subvenció 
corresponent a l'any 2014 

- Sol·licitud de l'AVV San Mamet per valorar la inclinació del pi que hi ha a 
l'entrada del Consell. 

 
Registres de sortida:  
 

- Trametem a  l'AVV Sant Mamet resposta rebuda de l'àrea d'Obres i 
Serveis,  en relació amb els desperfectos ocasionats, per les filtracions 
d'aigua. 

- Comuniquem al Patronat Municipal de Cultura, autorització per fer ús del 
Consell pel casal d'estiu. 

- Trametem a l'àrea d'Hisenda trasllat d’acord aprovant   el pressupost del 
Consell per aquest any 2014. 

- Comuniquem a l’AVV Sant Mamet , l’autorització de l’ús del Consell per 
la celebració de les Caramelles i Sant Jordi. 

- Sol·licitem a l'àrea d'Hisenda el pagament de la subvenció any 2014,  a 
diverses entitats. 

- Sol·licitem a l'àrea d'Hisenda el pagament de la subvenció any 2014 a 
l’AVV Sant Mamet. 

 
Una vegada finalitzada la lectura dels acords, el Sr. Rafael Bernabé pregunta si 
 algú té alguna pregunta a fer respecte als acords que s'han llegit 
 
El Sr. Àlex Vega pregunta si el manteniment dels cementiris que són propietat 
de l'església, ho gestiona l'ajuntament? 
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El Sr. Ramírez contesta i diu que sí. 
 
La Sra. Pou pregunta i la taxa a qui es paga?  El Sr. Ramírez contesta que ho 
gestiona l'oficina d'impostos, és a dir la Diputació de Barcelona.  
 
Per altra banda, és pregunta quan està previst col·locar els desfibril·ladors i 
quants hi ha. 
 
El Sr. Ramírez, explica que hi ha vuit en total, i un d'ells estarà a la zona 
esportiva de Corró d'Amunt. 
 
L'empresa adjudicataria,  serà l'encarregada d' impartir un curs a les persones 
responsables perquè tinguin els coneixements necessaris. En el seu moment, 
es decidirà quina persona de les que gestionen la zona esportiva de Corró 
d’Amunt és la més adequada. 
 
L'aparell estarà sota custodia i per tant no serà accessible a qualsevol ciutadà. 
No estarà disponible les 24 hores, però en cas d’emergència la policia porta un. 
. 
S'acorda que es faci arribar la documentació relacionada (curs, persona 
responsable, etc.) 
 
A continuació es dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 

3. INFORMACIÓ OBRES CONSELL DE POBLE 

El president informa els assistents com van les obres del Consell, però segons 
la consulta feta a l'àrea d'Obres i Serveis encara no li poden dir la data de 
finalització. 
 
Diu que principalment se li farà un rentat de cara, que consistirà en:  pintar, 
enguixar, arreglar esquerdes, etc. 
Actualment s'han tret les teules i retirat els maons,  s'ha passat a col·locar una 
fusta i a sobre una ondulina,  i per finalitzar es tornarà a col·locar la mateixa 
teula que hi havia. 
 
Davant la preocupació que mostren algunes persones per si la teulada 
suportarà el pes que s'està col·locant, el president diu que segons l'àrea, les 
bigues estan força bé,  i en retirar els maons s'ha reduït pes. 
 
Per altra banda, s'explica que la fossa sèptica s'ha netejat,  però per alguna raó 
no acaba mai de quedar buida, és per això que està previst anul·lar-la i  
canalitzar-la cap al carrer. 
 
Es netejarà tota la part del darrere, s’eliminarà el pou i es posarà una pica 
nova, també s’instal·larà, una toma d'aigua per la col·locació d'una màniga. 
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La tanca que hi havia al darrere del Consell i que estava feta mal bé, també 
s'ha arreglat. 
 
A continuació el Sr. Rafael Bernabé diu, que arran d'una instància feta per 
l'AVV de Sant Mamet, s'ha demanat analitzar el pi de l'entrada per valorar si hi 
ha perill que caigui a causa de la seva inclinació. 
 
El president també diu que segons un informe que ha fet l'empresa 
encarregada del manteniment dels arbres, els que hi ha davant del Consell, diu,  
estan força malats i caldria tallar-los. 
Es discuteix si pot ser per una mala actuació de l'empresa que fa el 
manteniment. 
 
S'acorda que es demanarà un informe paral·lel a la tècnica de l'ajuntament per 
saber si poden tenir futur, i si es tallen, que es garanteixi que es plantaran uns 
altres. 
 
El Sr. Àlex Vega diu que si realment es confirma que ha estat per una mala 
gestió de l'empresa que fa el manteniment, que se'ls hi posi una sanció i a més 
a més, que es tingui en compte i s'afegeixi en els convenis. 
 
El Sr. Ramírez intervé i diu que ja s'està fent, que ara a qualsevol conveni es fa 
constar. 
 
A continuació, es proposa amb el romanent d'aquest any comprar 
electrodomèstics nous per substituir els que estan fets mal bé. 
 
El president pren la paraula i diu que al setembre es decidirà en què s'inverteix 
el romanent. 
 
A continuació pren la paraula la Sra. Conxita per tornar a insistir en la neteja del 
Consell, diu que ja ho ha dit en reiterades vegades, cal una neteja setmanal. 
 
El Sr. Ramírez juntament amb el president al final de la sessió aniran a parlar 
amb els adjudicataris de la zona esportiva per parlar d'aquest tema. 
 
 
4. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA  

Jornada de Portes Obertes 

El president  demana disculpes perquè a la reunió interna no en va informar, i 
per temps ha decidit fer-ho en aquesta sessió. 
 
La seva intenció és no fer la reunió plenària de juliol, prevista per l'últim dilluns 
de mes,  i fer una jornada de portes obertes. Es comunicarà a tots els veïns/es 
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mitjançant un escrit, i serà el diumenge 27 de juliol aproximadament a les 10:30 
o 11h, l'hora s'acabarà de confirmar, i en finalitzar tots plegats podran gaudir 
d'un refrigeri. 
 
El president es dirigeix als assistents i pregunta si es creu necessari que a 
l'escrit que es faci  arribar als veïns/es, s'hagi de fer alguna pregunta en 
concret. 
 
No hi ha resposta. 
  
Segueix explicant que la intenció és donar a conèixer la feina que s'ha fet 
durant aquests tres anys, saber perquè hi ha una participació tan baixa i 
intentar animar a la gent perquè hi participi en les sessions plenàries. Afegeix,  
que no pot ser que sempre vinguin les mateixes persones, i cada vegada hi 
hagi menys participació. Espera que a la gent que no li agrada el format que té 
el Consell, opini,  “almenys donarem l'oportunitat que vinguin”. 
 
La Sra. Conxita intervé i diu que la gent ve al Consell quan té alguna cosa que 
l'afecta, sinó,  no ve. 
 
La Sra. Lourdes pren la paraula i diu que la gent està cremada, el Sr. Ramírez 
torna a insistir que, en aquests tres anys s'han fet moltes coses que s'havien 
demanat de fa molt de temps. 
 
Un veí pren la paraula i demana, que si es fa la jornada de portes obertes, que 
es pugui  debatre sense límit, si es fa un replantejament del Consell que sigui 
de forma oberta. 
 
Per altra banda, el Sr. Bernabé diu que li hagués agradat que els veïns/es del 
camí de Can Cabeça li haguessin fet arribar les seves queixes. 
 
Tot seguit informa que ha demanat que es passi nota a l'àrea d'Obres i Serveis 
de les següents incidències: 
 
  - En agafar el camí de Can cabeça,  al primer revolt, hi ha sorra al mig del 
camí que prové del marge esquerre,  en el qual no hi ha cuneta i que pot  
provocar derrapatges. 
  - A l’entrada del camí en direcció a Can Diego,  l'asfaltat s’acaba justament a 
l'entrada i això pot provocar  que quan plogui tota la sorra que baixi quedi  
acumulada  a l'entrada del camí. 
 
El Sr. Mauri diu  que es tingui en compte que més amunt de Ca l'Aran han 
deixat uns desnivells a les cunetes  i que algú pot tenir un bon ensurt. 
 
Es pren nota i es passarà nota a l'àrea corresponent. 
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El president, diu que l'actuació del camí de Can Cabeça està molt mal feta, i 
que es mirarà de qui ha estat l'errada. Creu que ha estat problema de qui ha fet 
l'estudi,  i no pas de l'empresa que a dut a terme l'actuació. 
 

5. INFORMACIONS DE LES ENTITATS 

Pren la paraula la representant de la Unió Esportiva de Corró d'Amunt, la Sra.  
Lourdes Díaz, per informar que l'equip de futbol ha estat 7è de la Lliga i que 
durant el mes de juny es celebrarà un torneig. 
 
A continuació el Sr. Josep Maria Ramírez, del Club Ciclista Corró d'Amunt, fa 
saber que el 18 de maig es va disputar la II cursa del Trencacoll i que van 
comptar amb la participació de 400 participants, una vegada més van rebre 
moltes felicitacions. 
 
Pren la paraula la Sra. Pou de l'AVV Sant Mamet per informar,  que van tenir 
una reunió amb els veïns del poble per saber quines mancances hi havia i 
millores es podien fer en relació al manteniment dels camins. Tot això es va 
recollir i es va fer arribar a l'àrea de Pagesia. Dies enrere van tenir una reunió 
amb la tècnica i la regidora que es van mostrar disposades a millorar-ho. 
De totes maneres, la Sra. Pou diu que  la pols que genera el material reciclat 
que es fa servir pel manteniment, segons el que li han dit des de Pagesia,  no 
es podrà eliminar, perquè d'això depèn la subvenció que rep l'Ajuntament, però 
s’estudiarà que es pot fer. 
 
A continuació informa que van entrar les següents instàncies: 

- Flors aromàtiques al parterre 
- Buidar la fossa sèptica 
- Reparació del sotrac del carrer Major 
- Revisar l'estat del pi que hi ha a  l'entrada del Consell 

 
Pel que fa al cartell de la Festa Major està previst escollir-lo per la propera 
assemblea de veïns que hi haurà. 
 
6. TORN OBERT DE PARAULES 

La Sra. M. Àngels Pou pregunta al Sr. Ramírez quan està previst fer la passera 
per accedir a la zona esportiva. 
El Sr. Ramírez contesta que s’ha demanat el corresponent permís i s’ha de fer 
una memòria valorada i de moment està tot igual. 
 
Pren la paraula el Sr. Àlex Vega i pregunta si hauria possibilitat de posar uns 
pivots al marge de la carretera fins que es faci la passera. 
 
Es contesta que no. 
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Un altre veí diu que al camí de Can Cabeça en direcció a Can Diego a mà dreta 
hi ha un bosc que té arbres secs i que és perillós perquè de tant en tant cau 
algun al camí. Demana que se li requereixi al titular de la propietat que faci una 
neteja. 
 
Es pren nota i es farà la gestió. 
 
Un altre veí torna a queixar-se de la perillositat de l'encreuament de Marata. 
 
El Sr. Ramírez informa que el projecte està fet i que l’execució li correspon a la 
Diputació. De totes maneres se’ls ha fet arribar uns  informes policials  per tal 
d’agilitzar el tema. 
 
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor Rafael Bernabé 
aixeca la sessió, quan són dos quarts de deu de la nit. 
 


