
-ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
Data: 3 de novembre 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 
JOSEP LLEONART, vocal 
ENRIC GARRIGA, vocal 
GLORIA LLOREDA,  vocal 
 
 
Mercè Gutiérrez Corchado, secretaria delegada 
 
Excusen la seva assistència:  
 
ISIDRE ROQUERIAS,  vocal 
JOSE RAMIREZ, vocal 
XAVIER CERVERA, 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 6 d’octubre 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 16 d’octubre de 2014: 

 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA I EL PRESSUPOST DE 
L'ACTIVITAT RECREATIVA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI 
TITULADA "4a FESTA DE LA MONGETA DEL GANXET"  



 
Que tindrà lloc a la seu del Consell del Poble de Llerona el dia 30 de novembre 
de 2014 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE l’expedient de contractació per a l’adjudicació 
del contracte administratiu especial per a l’explotació del servei de bar i de 
bugaderia del camp de futbol de la zona esportiva de Llerona, per un període 
quatre anys, prorrogables per un termini de dos anys més, amb el benentès 
que la vigència del contracte estarà condicionada a la vigència del conveni 
entre l’ajuntament i el propietari del terreny, i que la resolució anticipada de la 
concessió no suposarà cap dret indemnitzatori pel concessionari 

 
PLE DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2014 
 
El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses celebrat dijous, 30 d’octubre, va 
aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 
2015. congelar els impostos i les taxes per a l’any vinent 

MOCIÓ APROVADA I presentada per Convergència per les Franqueses  sobre 
el desdoblament de la línia de ferrocarril R-3. 

MOCIÓ APROVADA I presentada per ERC, es demanava sol·licitar al Ministeri 
de Foment i a la Generalitat la supressió de l’afectació produïda pels traçats del 
Quart Cinturó a les finques de les Franqueses.  

També es va aprovar un text que va presentar el PSC en relació a la defensa 
de la llei orgànica 2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs. 

MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE: 
 
Registres d’entrada: 
 
Registre d’entrada núm. 35: Associació Espai nadó sol.licita espai del consell 
dijous 23 d’octubre. 
 
Registre d’entrada núm. 36: assemblea Nacional catalana  sol.licita autorització 
per instal.lar cintes campanya ara és l’hora. 
 
III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.- 

La senyora presidenta  Rosa M. Pruna informa que la jornada sobre la salud 
que s’havia previst fer el 17 de novembre al Centre Social per a la Gent Gran a 
Llerona s’ha anul·lat i que es farà més endavant. 

Informa també que les vacunacions es faran a el proper 4 de novembre 
d’enguany.  

També informa que el proper 30 de novembre tindrà lloc al recinte de les 
Antigues Escoles de Llerona la 4a edició de la Festa de la Mongeta del Ganxet. 



Dona alguns detalls de com serà la festa d’enguany va anunciar que la 
convidada d’enguany serà una de les millors cuineres del món, Carme 
Ruscalleda. També va explicar que en aquesta edició, alguns restaurants del 
municipi, en una iniciativa de l’Associació de Botiguers, Comerciants i 
Professionals de les Franqueses, oferiran a les seves cartes plats cuinats amb 
mongetes del ganxet del 15 al 30 de novembre. I que el llibre de receptes d’Ada 
Parellada es presentarà el 18 de novembre en la roda de premsa de la 4a 
Festa de la Mongeta del Ganxet.  

Una altra novetat que hi haurà en aquesta festa serà l’estrena del record que es 
dóna als convidats i als membres del jurat del Concurs de Cuina, que ha fet 
l’orfebre i vocal del consell del poble de Llerona Xavier Cervera.  

També informa que en la demostració de la batuda i garbellada de les 
mongetes, enguany s’hi incorporaran dues dones que mostraran com es fa la 
tria els llegums.  

D’altra banda, recorda als presents la sortida que s’ha organitzat per la gent 
gran el 5 de novembre al Parlament de Catalunya i una volta amb catamarans 
per després anar a dinar a l’hotel  Atenea Mar a Barcelona. 

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.- 
 
Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona i 
informa que ja està tot a punt per a la 24a Caminada Popular de Llerona, el 
proper 9 de novembre. 

Pren la paraula l’Enric Garriga, en representació dels veïns, i reitera que es 
tingui en compte posar enllumenat al tram de la Via Europa a l’alçada de la 
carretera de l’Ametlla, i que ja s’ha demanat en altres ocasions. Respon la 
senyora presidenta que encara s’està tramitant l’adjudicació del contracte i que 
una de les peticions al nou adjudicatari es precisament l’enllumenat en aquest 
tram de la Via Europa. 

També sol·licita que l’empresa que fa el servei de neteja i recollida 
d’escombraries no acaben de fer la neteja al voltant dels contenidors. 

Es reitera el tema de les molèsties de contaminació que genera l’empresa 
Befesa, i si l’associació d’Empreses dels Polígons de les Franqueses del Vallès, a 
fet alguna cosa al respecte, es queda que es consultarà i es donarà una resposta. 

Pren la paraula el senyor Jaume Lloreda com a representant de la penya 
Barcelonista i comenta que va anar molt be la festa de la matança del porc. 

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 el senyor Josep Lleonart en representació del Club Esportiu 
Llerona i comenta que el bar del Club de Futbol de Llerona ja sembla que esta 
tot organitzat. 

Pren la paraula la senyora Gloria Lloreda en representació de l’Associació l’Art 
del Bonsai i informa que ja estant preparant tot per el nadal. 

V.-TORN OBERT DE PARAULES.-   

La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions. 

Es comenta  dels problemes que tenen els veïns amb la xarxa d’internet 
d’Eurona, es reitera les molèsties de contaminació que genera l’empresa 
Befesa, de les pudors dels purins que es llencen en algunes finques del poble i 
de les runes que s’aboquen a l’aparcament del parc del Falgar. 

No havent més preguntes ni assumptes a tractar, la senyora PRESIDENTA 
aixeca la sessió, de la qual,  estenc aquesta acta. 

 

 


