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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ 
D’AMUNT 
 
Data: 29 de setembre de 2014 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Horari: : 20:15 a 21:15 hores, aproximadament. 
Lloc: Seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt 
Hi assisteixen: 
 
Rafael Bernabé Pérez, president (Grup municipal LFI) 
Àlex Vega Sabugueiro, vocal (Grup municipal LFI) 
José Ramírez Alaya, vocal (Grup municipal CIU) 
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 
Manuel Forns Emilio, com a representant dels veïns i les veïnes 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 Díaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva de Corró d’Amunt 
 
Mònica Sánchez, secretaria 
 
Excusa la seva assistència: Conxita Soldevila Bartolí, del Grup Teatre Boina Corró 
d’Amunt 
 
Intervé el Sr. Rafael Bernabé, per donar la benvinguda als assistents i per agrair-los la 
seva presència a la sessió. 
 
I. 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 
 
II. INFORMACIONS DIVERSES.- Es procedeix a la lectura 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. 
 
ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Data 31 de juliol de 2014 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 689/2014, DE 30 DE 
JULIOL, QUE ES TRANSCRIU A CONTINUACIÓ: REVOCAR LA DELEGACIÓ 
DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE L’ÀREA D’URBANISME D’AQUEST 
AJUNTAMENT AL SENYOR ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, EFECTUADA PER 
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DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 555/2011, DE 23 DE JUNY DE 2011,  I 
DELEGAR LA DIRECCIÓ POLÍTICA D’AQUESTA ÀREA AL SENYOR JUAN 
ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ, EL QUAL CONTINUA EXERCINT, A MÉS, LA 
DIRECCIÓ POLÍTICA DE L’ÀREA D’ACTIVITATS, HABITATGE I PLA DE 
BARRIS 

 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE DIVERSOS ACORDS 
DEL PLE RELATIUS AL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS REGIDORS 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CALENDARI DE LES FESTES LOCALS PER 
A L’ANY 2015 
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Data 12 de juny de 2014 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ I 
COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
L'AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL MONTSENY- CONGOST, LA 
FEDERACIÓ D'ADF DEL VALLÈS ORIENTAL I L'AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS, PER A LA GESTIÓ I L'EXECUCIÓ DELS PLANS 
DEL PROGRAMA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ 
D'INCENDIS FORESTALS 
 
PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
GERÈNCIA DE SERVEIS D'EDUCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DINS EL FONS DE PRESTACIÓ "SUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LES 
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS” 
 
PROPOSTA D'ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L'ACORD RELATIU A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES INSCRITES COM A 
DEMANDANTS D'OCUPACIÓ EN EL MARC DELS PROGRAMES QUE 
COMBINEN CONTRACTACIÓ I FORMACIÓ 
 
Data 10 de juliol de 2014 
 
PROPOSTA DE SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER ACTUAR COM A 
AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ AL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA DEL 
DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
Data 17 de juliol de 2014 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I 
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PER AL PROJECTE 
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RODA D'ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L'ALUMNAT 
D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELS PROGRAMES 
DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR 
 
PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA 9a CAMINADA 
NOCTURNA DE CORRÓ D'AMUNT, EL PROPER DIA 26 DE JULIOL DE 2014, 
AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS  
 
PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE 
SIS APARELLS DESFIBRIL·LADORS FIXES I UN DE MÒBIL, MITJANÇANT 
RÈNTING SENSE OPCIÓ DE COMPRA 
 
PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES DE SERVEIS, 
EXPEDIENT OBRES DE SERVEIS 2014/12, A L'EMPRESA ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, PER AL DESMUNTATGE DE 115 METRES 
DE LÍNIA AÈRIA TIPUS LA-56 I ELS SEUS SUPORTS EXISTENTS A 
EXECUTAR A L'URBANITZACIÓ DE CAN SUQUET D'AQUEST TERME 
MUNICIPAL 
 
Data 24 de juliol de 2014 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES MENORS PER A OBRES 
D’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A L’ESCOLA CAMINS AL TERME MUNICIPAL 
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA, 
ACOLLIDA I ASSISTÈNCIA D’ANIMALS ABANDONATS, PERDUTS O FERITS, 
QUE ES TROBEN A LA VIA PÚBLICA AIXÍ COM, LES TASQUES D’AUXILI A 
LES ACTUACIONS JUDICIALS, DE COSSOS DE SEGURETAT O EL 
DEPARTAMENT DE SALUT PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT 
 
Data 31 de juliol de 2014 
 
PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER LA CELEBRACIÓ DE LA 2a EDICIÓ DE 
LES TRES HORES DE RESISTÈNCIA DE DERBI VARIANT DE CORRÓ 
D'AMUNT, ELS PROPERS DIES 2 I 3 D'AGOST DE 2014, AL TERME 
MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS  
 
Data 4 de setembre de 2014 
 
PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS CONCEDITS PER LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DINS DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS 
INCLOSOS AL CATÀLEG DE SERVEIS DE L'ANY 2014, EN EL MARC DEL PLA 
"XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015" 
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Data 18 de setembre de 2014 
 
PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DELS 
ELEMENTS DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE CONTROL DE LA 
SEGURETAT VIÀRIA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, PER 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 
 
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE: 
 
Registres d’entrada: 
 
- RE 2014/24 Trameten des de l’àrea d’Obres i Serveis informe de valoració de l’estat 
del pi del Consell de Poble de Corró d’Amunt. 
- RE 2014/25 L’AVV Sant Mamet sol·licita l’ús  del Consell,  el dia 30 de juny, per 
l’assemblea de socis. 
- RE 2014/26 L’AVV Sant Mamet sol·licita l’ús del Consell,  del 28 de juliol al 3 
d’agost, per celebrar les exposicions “Sant Mamet, escaldums i ballaruga; records de la 
festa Major” i “Pintures d’Elisa Martínez”. 
 
- RE 2014/27 L’AVV Sant Mamet, sol·licita l’ús del Consell, de l’11 d’octubre al 6 de 
novembre,  per la preparació del Passatge del Terror. 
- RE 2014/28 El Club Ciclista de Corró d’Amunt sol·licita l’ús del Consell i disposar de 
10 taules i 50 cadires, el 20 de setembre,  per la celebració de la Festa del Soci. 
- RE 2014/29 L’AVV Sant Mamet sol·licita l’ús del Consell, el 5 d’octubre de 2014, per 
la celebració de la Festa de la Germandat. 
- RE 2014/30 El Grup Teatre Boina sol·licita l’ús del Consell, els dimarts i dijous 
d’octubre a agost de 2015, per l’assaig del teatre. 
- RE 2014/31 L’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de les Franqueses, sol·licita l’ús del 
Consell per dur a terme l’activitat “Taller de Memòria” adreçat a persones majors de 65 
anys. 
- RE 2014/32 l’Associació de Participació i Debat Polític Les Franqueses Imagina, 
sol·licita l’ús del Consell el 10 d’octubre, per la celebració de la 36è assemblea. 
- RE 2014/33 L’AVV Sant Mamet sol·licita destinar una partida pressupostària per 
l’adquisició d’una pica i un obrador pel Consell. 
- RE 2014/34 L’AVV Sant Mamet sol·licita el pagament del sopar de l’orquestra de la 
Festa Major 
- RE 2014/35 L’AVV Sant Mamet sol·licita l’ús del Consell per diferents activitats 
(Pintura, Tai-txi, Sardanes, Coral). 
- RE 2014/36 L’AVV Sant Mamet sol·licita subvenció per l’actuació de la Cobla a la 
Festa de la Germandat. 
 
Registres de Sortida: 
 
- RS 2014/20 Sol·licitem a l’àrea d’Obres i Serveis, a petició de l’AVV Sant Mamet, 
informe de valoració del pi situat al pati del Consell. 
- RS 2014/21 Comuniquem a l’AVV Sant Mamet que s’ha demanat a l’àrea d’Obres i 
Serveis, informe de valoració de l’estat del pi. 
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- RS 2014/22 Comuniquem al Club Ciclista de Corró d’Amunt autorització per l’ús del 
Consell, el 26 de juliol,  amb motiu de la IX Caminada Nocturna. 
- RS 2014/23  Comuniquem a l’AVV Sant Mamet autorització per l’ús de la casa de la 
mestra,  el 30 de juny,  per la celebració de l’assemblea de socis. 
- RS 2014/24 Comuniquem al Club Ciclista de Corró d’Amunt resposta invitació IX 
Caminada Nocturna. 
- RS 2014/25 Comuniquem a l’AVV Sant Mamet que la col·locació del rètol del poble 
de Corró d’Amunt es farà des de l’àrea d’Obres i Serveis. 
- RS 2014/26 Comuniquem a Power Victory la conformitat per part del Consell a 
realitzar una activitat dintre de la Festa Major. 
- RS 2014/27 Trametem a l’AVV Sant Mamet informe de  valoració de l’estat del pi del 
Consell. 
- RS 2014/28 Comuniquem al Club Ciclista de Corró d’Amunt l’autorització de l’ús del 
Consell, el 20 de setembre,  per la Festa del Soci. 
- RS 2014/29 Comuniquem a l’AVV Sant Mamet l’autorització de l’ús del Consell, el 5 
d’octubre, per la Festa de la Germandat. 
- RS 2014/30  Comuniquem a l’AVV Sant Mamet l’autorització de l’ús del Consell pel 
Passatge del Terror i Castanyada 
 
Una vegada finalitzada la lectura dels acords, el Sr. Bernabé s’ofereix a respondre o 
aclarir qualsevol pregunta o dubte sobre els mateixos.  
 
Es pregunta per l’adjudicació del contracte de subministrament dels sis desfibril·ladors.  
El Sr. Rafael Bernabé pren la paraula i informa que un d’ells estarà a la zona esportiva 
de Corró d’Amunt. 
El Sr. Ramírez a continuació segueix explicant que s’ha impartit un curs per formar a 
les persones que hi ha a les zones esportives, i també  s’ha fet extensiu als clubs. En 
total hi ha hagut noranta inscripcions. 
L’aparell estarà connectat al 112 i al Patronat d’Esports perquè es pugui detectar 
qualsevol anomalia que tingui l’aparell. 
 
A continuació es pregunta si hi ha data prevista per posar en funcionament les mesures 
reductores de velocitat, al tram urbà de Corró d’Amunt, el Sr. Ramírez respon que 
segurament serà durant la primera quinzena d’octubre. 
 
Resolts els dubtes que tenen els assistents, es passa al següent punt de l’ordre del dia. 
 

III - INFORMACIÓ COMPTES EXERCICI 2013 

El president, Rafael Bernabé, explica a grans trets l’estat de comptes de l’exercici 2013. 
Entre les despeses s’ha comprat una farmaciola que estarà al Consell en cas  de 
necessitar-la, actualment la té l’AVV Sant Mamet,  i el president demana que la retornin 
al Consell. 
 
A l’exercici 2013 va quedar un romanent de €  5.265,69   dels quals € 2.738.40 van ser 
retinguts per la compra de taules i cadires pel Consell. La resta del  romanent com que 
no es va retenir s’ha perdut, és a dir, ha tornat un altre cop a l’ajuntament. 



  PLENÀRIA 29-09-14 
 

 6

IV- INFORMACIÓ I PROPOSTES ROMANENT EXERCICI 2014  
 
El Sr. Rafael Bernabé explica,  que a l’exercici 2014 actualment hi ha un romanent 
aproximat de € 6.400,  demana als veïns i veïnes que presentin propostes per fer 
inversions, i que en la pròxima plenària es votaran. 
 
Es fan les següents propostes: 
 
- La replantació de l’arbre que es va tallar al pati del Consell, perquè estava malalt, i que 
l’ajuntament no té previst  replantar-lo de moment per falta de partida. 
 
- La substitució dels radiadors que hi ha a la casa de la mestra per una bomba de calor-
fred. 
 
- Fer un calendari, tot i que el Sr. Bernabé considera que ell, els diners els destinaria a 
altres coses que fan més  falta. 
 
La Sra. Pou proposa treure la guia de focus, perquè treuen espai, i col·locar-los al sostre. 
S’explica que hi ha un fals sostre i no aguantaria el pes, a més a més la guia permet la 
col·locació de més focus, si calgués. 
 
Es recullen les propostes i en la pròxima sessió es debatrà i es decidirà. 
 
A continuació els assistents proposen, per aprofitar més el teatre,  portar un cop al 
trimestre una obra. Es creu que no es tirarà endavant perquè no hi ha la mateixa 
afluència de públic com pot haver-hi a Bellavista o Corró d’Avall, de totes maneres el 
Rafael Bernabé diu que existeixen obres de petit format i que es pot mirar. 
Es pren nota. 
 
Una veïna agraeix les reformes que s’han fet  al Consell i que feien molt de temps que 
es demanaven i agrair la feina feta per part del Consell, “perquè  no sempre s’han de dir 
només les coses que estan fetes malament,  si es fan bé també és bo dir-ho. 
 
Es comuniquen diverses incidències com són modificar la durada de l’aixeta del lavabo, 
la col·locació d’una maneta a la porta principal i arreglar el pany de la porta del darrere, 
es pren nota i s’avisarà a l’àrea d’Obres i Serveis. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Rafael Bernabé per informar, que segons ens han 
informat des de l’àrea d’Urbanisme,  es requerirà al propietari de la finca adjacent que 
talli els xiprers que estan envaint el Consell per evitar les humitats i filtracions que 
pateix el Consell. 
 
VI - INFORMACIONS DE LES ENTITATS 
 
El president informa els assistents que des de l’àrea de Sanitat i Gent Gran duran a 
terme una activitat anomenada “Taller de Memòria” adreçada a persones majors de 65  
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anys, i que tindrà lloc a la seu del Consell. Aviat es farà arribar la informació per totes 
aquelles persones que estiguin interessades. 
 
Pren la paraula la Sra. Pou, en representació de l’AVV Sant Mamet i informa que el dia 
5 d’octubre tindrà lloc la Festa de la Germandat i com a plat fort aquest any comptaran 
amb una Cobla. 
 
A continuació llegeix les respostes rebudes per part del Consell a les instàncies 
presentades  per  l’AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt. 
 
-L’àrea d’Obres i Serveis portarà a terme la col·locació d’un rètol per identificar el 
poble de Corró d’Amunt. 
 
Intervé el Sr. Àlex i pregunta si en el temps que estem és prioritari... 

La Sra. Pou segueix llegint: 

- Es va sol·licitar una valoració del pi que hi ha davant de la casa de la mestra per la 
seva inclinació. Segons l’informe rebut, el pi es troba en un correcte estat sanitari, sense 
malformacions ni malalties a cop d’ull, no obstant per disminuir el possible risc de 
caiguda, es farà una poda per tal de reduir el pes de la capçada i redreçar el port del pi. 

- Una altra petició ha estat la plantació de plantes aromàtiques al parterre que hi ha entre 
el carrer del Gladiol i el carrer Tulipà i que s’ha pogut estrenar per la Festa major de 
Corró d’Amunt. 
 
En aquest moment arriba el Sr. Josep Mauri. 
 
El president, Rafael Bernabé es dirigeix a ell per si té  alguna informació del Club 
Ciclista. 
Pren la paraula el Sr. Mauri e informa que el 2 de novembre de 2014 tindrà lloc les tres 
hores de Resistència,  tot i que coincideix amb celebració del Passatge del Terror i la 
Castanyada, serà al matí i per tant no hi haurà cap problema. Ho diu perquè no s’ha fet 
expressament, i així ho ha comunicat a l’AVV Sant Mamet. 
 
En aquest moment arriba el Sr. Josep Maria Ramírez. 
 
VII - TORN OBERT DE PARAULES 
 
El senyor President dóna pas a les intervencions. 
 
Pren la paraula el Sr. Ramírez i diu que vol que consti en acta que, com a persona està 
en contra que s’autoritzi el Passatge del Terror, primer perquè las instal·lacions no són 
les adequades i segon perquè és molt perillós. 
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La Sra. Pou intervé i contesta que aquest any es fa  a la sala  gran perquè fer-ho a la casa 
de la mestra porta molta més feina. 
 
El Sr. Rafael Bernabé proposa un “ Plan B”, seria muntar la carpa al pati,  però es 
descarta perquè és molt gran i no té cabuda. 
 
El Sr. Ramírez es dirigeix al president, Rafael Bernabé, i li diu “si passa alguna cosa, la 
responsabilitat és teva”. 
El Sr. Rafael Bernabé li respon que ell ha autoritzat la cessió de l’espai però qui té dir si 
aquesta activitat es pot dur a terme o no és l’àrea de cultura. 
 
Un veí demana si hi ha resposta a la instància presentada per l’AVV Sant Mamet a les 
qüestions exposades pels veïns en relació  al manteniment dels camins. Hi ha un punt 
important que és la pols que genera i que creu que és potencialment nociva per la salut. 
 
La Sra. Pou contesta que van tenir una reunió amb la responsable de l’àrea de Pagesia i 
la resposta en relació a la pols va ser que era difícil de resoldre perquè depenien d’una 
subvenció,  i un dels requisits era fer servir  aquests tipus d’àrids, el veí diu: m’està 
dient que els diners són més importants que la salut de les persones... 
  
Pren la paraula el Sr. Àlex Sabugueiro i diu que l’àrid que s’utilitza,  ha de tenir una 
fitxa tècnica homologada i s’acorda demanar-la. Segons el que digui la fitxa, es decidirà 
si cal sol·licitar una anàlisi de contrast. 
 
Camí Can Diego: 
Un veí informa que ha presentat dues instàncies: una demanant l’ampliació del camí de 
Can Diego, perquè és molt estret i només dóna opció a que passi un vehicle, i l’altre 
perquè s’asfalti la corba que hi ha a la intersecció del camí de Can Cabeça amb el camí 
de Can Diego. 
 
Per altre banda vol saber com està la petició que va fer perquè es neteges la finca que hi 
ha a l’entrada del camí de Can Diego a mà dreta i que provoca que de tant en tant caigui 
un arbre al mig del camí, la Secretaria informa  que  des de l’àrea de Pagesia s’ha 
aconseguit contactar amb un dels cinc propietaris, que ha mostrat la seva intenció a 
netejar-lo. De totes maneres es farà un seguiment. 
 
El Sr. Bernabé fa saber als assistents que s’ha analitzat  l’aigua de la Font de Sant 
Mamet, segons els resultats l’aigua no és potable i s’ha procedit a la seva senyalització. 
 
Un veí diu que no entenc perquè tenint una estació a Les Franqueses, s’hagi de 
desplaçar a la Garriga per agafar segons quin tren de la línia R-3. 
 
Es contesta que el problema té a veure amb el desdoblament de la via, que és política de 
Renfe i que es creu és una lluita perduda. De totes maneres es passarà nota. 
 
Pren la paraula la Sra. Pou i pregunta quan està previst arreglar les coses que han quedat 
pendents del  Consell. 
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Segons el Sr. Ramírez, diu que segurament serà a l’octubre. Els operaris van estar 
treballant per tenir enllestit la sala del Consell per la Festa Major i es van deixar de fer 
altres feines del municipi.  Un cop es finalitzin aquestes feines seguiran amb les del 
Consell. 
 
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la 
sessió, quan són aproximadament un quart de deu de la nit. 
 


