ACTA DE SESSIÓ
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA
Data: 2 de juny de 2014
Horari: 20,30 a 22,30 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
GLORIA LLOREDA, vocal
JOSEP LLEONART, vocal
ENRIC GARRIGA, vocal
XAVIER CERVERA, vocal

Mercè Gutiérrez Corchado, secretaria delegada
Excusen la seva assistència:
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 12 de maig 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 15 de maig de 2014:

APROVAR 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, que
tindrà lloc el dia 28 de juny de 2014.
2. Junta de Govern Local del 22 de maig de 2014:
APROVAR el document d’autorització al Club Esportiu Llerona per utilitzar l’immoble
ubicat al carrer de la Font núm. 7 de Llerona, propietat de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, per a un ús social.
APROVAR el Projecte Educatiu Comunitat i Escola elaborat per l’Àrea d’Educació del
Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
APROVAR el Programa d’actuacions a realitzar durant l’any 2014, en el marc del
Projecte Educatiu Comunitat i Escola

PLE DEL DIA 29 DE MAIG DE 2014
PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC AMB
TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES SOBRE L’ESTALVI EN L’ENLLUMENAT I EDIFICS PÚBLICS
MOCIÓ CONTRA L’APLICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA PER A LA MILLORA DE LA
QUALITAT EDUCATIVA (LOMQE)
MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ
MANCOMUNITAT DE CATALUNYA

DEL

CENTENARI

DE

LA

MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE PATRIMONI
MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR DE SANTA MARIA
DE RIPOLL
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER
CATALUNYA PER INSTAR EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT A EIXUGAR EL
DEUTE AMB LES FARMÀCIES
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER
CATALUNYA PER RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DEL CÈNTIM SANITARI
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER
CATALUNYA PER DONAR COMPLIMENT A LA LLEI DE BANDERES
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:
Registre d’entrada núm. 17 escrit de Les Franqueses Imagina Associació de
Participació i Debat Polític sol·licitant instal·lacions consell del poble 16 de maig.

Registre d’entrada núm. 18 de l’Associació Art del Bonsai la presidenta
instal·lacions consell del poble .

sol·licita

Trasllat acord de Junta de Govern Local de 8 de maig aprovant expedient de
contractació redacció projecte instal·lació de la carpa al consell del poble.
III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.La senyora presidenta dona la paraula al senyor Josep Randos, regidor de Seguretat
Ciutadana, i explica el projecte que es posarà en marxa properament sobre gestió de
mobilitat: Control de pas de semàfor vermell per visió artificial mitjançant la identificació
automàtica de matricules. És un sistema per controlar el pas de vehicles que passen
quan un semàfor esta vermell, gestió que es farà de forma centralitzada des de la
prefectura de la Policia local.
Informa que la necessitat ve donada per la determinació d’aglomeració i pas de
vehicles en determinades zones per conductors que no respecten les normes de
circulació produint molèsties i greus problemes de seguretat a vianants i un ús extra de
recursos de la policia local.
Aquest sistema s’instal·larà a varis indrets de les Franqueses:
•
•
•
•

Travessia de Llerona
Travessia de Corró d’Amunt
Ctra. de Cànoves amb Ctra. de Ribes
Carrer del Pont amb la rotonda de Can Monic

En un altre ordre de coses la senyora presidenta informa que durant el mes de juny
s’arranjaran els camins que queden per fer a Llerona. També que en breu s’instal·larà
la carpa fixa al camp de Can Capella, situat al darrere de la Casa de la Mestra perquè
els lleronins i lleronines puguin disposar de forma permanent d’un espai cobert de
grans dimensions per poder realitzar-hi les seves celebracions.
També informa que el dia 26 l’entitat Hàbitats farà una activitat: “obert per obres : la nit
per ratpenats “, a les 20 hores i que esta tothom convidat.
V.– INFORMACIÓ DE LES ENTITATS
Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona i informa que l’
activitat que es va celebrar el 25 d’abril de la BTT ha estat un èxit i agreix a tothom la
seva col·laboració.
Pren la paraula el senyor Josep Lleonart en representació del Club Esportiu Llerona
per manifestar en nom del club l’agraïment per tot el que s’ha fet i s’està fent per el
futbol de Llerona.
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 demanat en altres ocasions i que
l’estació mediambiental es pugui posar el més aviat possible. La senyora presidenta li
informa que la s’ha sol·licitat a la Generalitat i també a la Diputació, tenim la resposta
de la generalitat i que fins el 2015 no podem disposar i estem a l’espera de resposta
per part de la Diputació, tan aviat com la tinguem s’informarà.

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 cada tercer dissabte de mes es
farà un taller de 10 a 14 hores a la seu del consell del poble.

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

En el torn de paraules del públic, un veí manifesta que atès que es produiran
canvis respecte a l’empresa Grasas Vila, i que durant molts anys han patit de
molts sorolls i olors provinents d’aquesta empresa, demanen informació. La
senyora presidenta comenta que en el proper consell el senyor Vila vindrà a
explicar tot el que es farà.
També una veïna va manifestar que a la masia de can Toni que esta llogada a una
associació constantment fan celebracions i provoquen molt soroll, i que caldria avisar
perquè no molestin al veïnat.
No havent més preguntes ni assumptes a tractar, la senyora PRESIDENTA aixeca la
sessió, de la qual, estenc aquesta acta.

