
-ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
Data: 12 de gener de 2015 
Horari: 20,30 a 21,45 hores  
Lloc: Seu del Consell del Poble de Llerona 
 
Hi assisteixen: 
 
ROSA MARIA PRUNA, presidenta 
ROSA MARIA ISIDRO, vocal 
JOSE RAMIREZ, vocal 
JOSEP GIRBAU, vocal 
GLORIA LLOREDA,  vocal 
XAVIER CERVERA, vocal 
JOSEP LLEONART, vocal 
 
 
Mercè Gutiérrez Corchado, secretaria delegada 
 
Excusen la seva assistència:  
 
ISIDRE ROQUERIAS,  vocal 
ENRIC GARRIGA, vocal 
JAUME LLOREDA, 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 de  l’1 de desembre 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:   
 
Junta de Govern Local del 18 de desembre de 2015: 
 
S’APROVA el projecte de l’activitat titulada “Taller de la Memòria i d’Història de Vida” 
per a l’exercici de 2015, que consisteix en la realització de sis tallers, de 10 sessions 
de 90’ cadascuna, amb la següent programació:  
 



1r trimestre: Taller de la Memòria  
 

Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista 
Casal de Gent Gran les Franqueses.  

 
2n. trimestre:  Taller d’Història de Vida  
 

Centre Social per a  la Gent Gran de Llerona  
Consell del Poble de Corró d’Amunt  

  
 
4t. trimestre: Taller de la Memòria  
 

Centre Social per a  la Gent Gran de Llerona  
Consell del Poble de Corró d’Amunt  

 
Junta de Govern Local del 24 de desembre de 2014 
 
PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA SOL·LICITADA PER 
L'EMPRESA MAÑOSA, S.A. PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU INDUSTRIAL 
AÏLLADA SENSE ÚS ESPECÍFIC AMB EMPLAÇAMENT AL CARRER ALEMANYA, 
CANTONADA CARRER FINLÀNDIA I LUXEMBURG 
 
Concessió d’una llicència d’obres per a construir un habitatge al carrer Santa Digna, 6 
 
PLE DEL DIA 18 DE desembre 2014 

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2015  

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER PER ALS ANYS 
2015 I 2016  

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES PER 
A L’ADOPCIÓ DE MESURES PER LLUITAR CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA 
ALS NOSTRES MUNICIPIS I A CATALUNYA  

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN 
RELACIÓ A LA QUERELLA PRESENTADA PER LA FISCALIA GENERAL DE 
L’ESTAT CONTRA EL PRESIDENT I ALTRES MEMBRES DEL GOVERN DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA  

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA 
SOL·LICITANT UNA AUDITORIA DE LES FINANCES MUNICIPALS  I QUE NO 
S’APROVA 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA DE 
REBUIG A L’ACORD COMERCIAL “D’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL 
COMERÇ I LA INVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS  

 
PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 22 DE desembre 2014 
 



PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DELS 
ACORDS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES 
DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS PER A 
L’EXERCICI 2015, ADOPTATS EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 
2014  

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA 
REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS INCLOSOS DINS DE 
L’ÀMBIT DELIMITAT PEL PLA DE BARRIS DE BELLAVISTA DE LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS I DEL SEU ANNEX AMB LES BASES REGULADORES 

 
III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.- 

La senyora presidenta  Rosa M. Pruna, comenta que es proposarà a l’Ajuntament de 
les Franqueses que dediqui el nom d’un carrer o plaça del poble a mossèn Joan 
Vallicrosa, rector de Santa Maria de Llerona des de 1959 i que va morir el passat 30 
de desembre de 2014.  

També va comentar que, malgrat els darrers anys de la seva vida, “en què no era ell”, 
mossèn Vallicrosa va ser un bon rector i el poble de Llerona se’l va estimar molt. “És 
per això que creiem que es mereix que un carrer o plaça del poble porti el seu nom”.  

Va informar  que quan s’acabin les obres que s’estan fent a l’església, el poble de 
Llerona farà un homenatge a mossèn Vallicrosa, tal i com ja s’havia previst des del 
Bisbat. També va dir que mossèn Josep Maria Fernández, diaca adscrit a les 
parròquies de Sant Esteve de la Garriga i de Santa Maria de Llerona, està a la 
disposició de tots els fidels lleronins els dimarts de 6 a 7 de la tarda al despatx 
parroquial.  

D’altra banda la senyora presidenta va parlar del pressupost per el 2015 i va comentar  
en què es farà servir el pressupost per al 2015. Una de les accions que es portaran a 
terme és arrebossar i pintar la façana de l’edifici de les Antigues Escoles, seu del 
Consell del Poble, que es farà per mitjà de plans d’ocupació. També es construirà un 
embellidor i una zona enjardinada a l’espai de contenidors que hi ha a l’aparcament 
proper a les Antigues Escoles, tal com es va fer l’any passat, com a prova pilot, al camí 
de Can Pep. Aquesta acció té l’objectiu de dignificar aquests espais i de dissuadir les 
persones que encara continuen abocant a fora dels contenidors tot tipus de brossa que 
s’hauria de portar a la deixalleria. Part del pressupost també es destinarà a sufragar 
l’excursió de la gent gran de cada any i les subvencions a les entitats, entre d’altres 
partides.  

La senyora presidenta va ensenyar als presents el calendari que el Consell del Poble 
reparteix cada any a tots els veïns de Llerona i que enguany conté fotografies d’ocells 
fetes per el senyor Joan Pericas de Cardedeu al riu Congost i al parc del Falgar. 

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.- 
 



Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona i 
informa que la festa dels reis va anar molt be  tot i que comenta que va venir 
menys gent que l’any passat. També demana disculpes en nom de l’entitat per 
el discurs emès per un dels reis mags de la cavalcada de Llerona. 

Pren la paraula el Xavier Cervera, en representació dels veïns, i reitera que en 
el seu dia es va dir que les càmeres del semàfor que esta previst posar 
s’instal·larien a finals d’octubre i que encara no estan operatives i pregunta per  
quan és la previsió. 

També demana que es miri de fer alguna acció perquè els vehicles redueixin la 
velocitat al pont sobre el riu Congost, a la baixada de la Mare de Déu de Fàtima, ja que 
gran part no s’atura al pas de vianants que hi ha al final del pont, i és una zona molt 
freqüentada per vianants, corredors i ciclistes.  

Pregunta quan s’arranjarà els desperfectes causats per la forta ventada del 
mes de desembre. 

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 Josep Ramírez, regidor d’Esports i informa que esta tot a punt  per 
al 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular de les Franqueses. 

Pren la paraula el senyor Josep Lleonart en representació del Club de Futbol de 
Llerona i comenta que el bar ha quedat força be i que va molt be tenir-lo a les 
instal.lacions i així la gent no s’ha de desplaçar. 

Pren la paraula la senyora Gloria Lloreda en representació de l’Associació l’Art 
del Bonsai i informa que el tercer dissabte de cada mes es fan els tallers  per 
ensenyar la tècnica dels bonsais a l’espai del consell. 

V.-TORN OBERT DE PARAULES.-   

La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions. 

Un veí va manifestar que el carro de la rotonda de Llerona s’hauria de fer un 
manteniment ja que comença a estar una mica malmès. 

També es va manifestar que s’han d’arreglar els bancs de la plaça Angel Guimerà, que 
estan trencats. 

També es comenta que al carrer Cadí deu haver una fuita d’aigua perquè sempre esta 
moll anant cap a la font i la plaça. 

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

  



En la sessió ordinària del mes de febrer del Consell del Poble de Llerona celebrada ahir dilluns els 
veïns que hi van assistir van agrair a l’Ajuntament la instal·lació de càmeres de control fotogràfic als 
semàfors del carrer de Catalunya, una reivindicació veïnal de fa molts anys per pacificar el trànsit en 
aquesta via.  

Consideren que aquesta mesura farà reduir la velocitat de molts dels vehicles que fins ara no feien 
cas del llum vermell del semàfor i se’l saltaven impunement. Josep Randos, regidor de Seguretat 
Ciutadana, els va explicar el funcionament de les càmeres, que només multaran els conductors que 
es passin el semàfor en vermell, i va aclarir que les multes seran de 200 euros (el 50% si es paga dins 
el termini establert, com en qualsevol altra sanció), i la consegüent retirada de punts que marca la 
llei. També va explicar que començaran a sancionar a partir de la setmana vinent.  

Davant de l’observació per part d’un veí que els rètols que indiquen els controls no es veuen massa, 
Randos va dir que tenen la mida estàndard i que a tots els municipis es posen els mateixos. En la 
seva intervenció, el regidor de Seguretat Ciutadana també va anunciar que estan negociant amb 
l’empresa que les ha instal·lat posar càmeres de seguretat, que només s’activarien si hi ha alguna 
alerta per robatori, a les entrades i sortides de les urbanitzacions del municipi.  

Durant el ple del Consell, un veí va alertar que alguns conductors fan servir el carrer d’Àngel 
Guimerà, paral·lel al carrer de Catalunya, per aconseguir esquivar el semàfor i que, a més, hi passen 
a gran velocitat. Va demanar que s’hi posi algun ressalt. Randos li va contestar que en parlarien a la 
comissió de vialitat de l’Ajuntament formada pels regidors i tècnics de les àrees de Seguretat 
Ciutadana, Urbanisme i Obres i Serveis, però que una de les possibles solucions podria ser canviar el 
sentit del carrer.  

La presidenta del Consell del Poble de Llerona, Rosa Maria Pruna va afegir que pròximament 
l’Ajuntament farà instal·lar senyals lluminosos avisant de la proximitat dels passos de vianants a 
diferents punts del municipi.  

En un altre ordre de coses, Pruna també va recordar que la sortida de la gent gran d’aquest any es 
faria el 10 de març i que es visitarà el recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau, així com l’edifici 
de l’ajuntament de Barcelona. 

 


