
-ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
Data: 2 de febrer de 2015 
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 
JOSE RAMIREZ, vocal 
JOSEP GIRBAU, vocal 
GLORIA LLOREDA,  vocal 
XAVIER CERVERA, vocal 
 
 
Mercè Gutiérrez Corchado, secretaria delegada 
 
Excusen la seva assistència:  
 
ISIDRE ROQUERIAS,  vocal 
ENRIC GARRIGA, vocal 
JAUME LLOREDA, vocal 
JOSEP LLEONART, 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’12 de gener de 
2015 
 
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 22 de gener de 2015: 

 
S’APROVA el contingut i la signatura del Conveni de Col·laboració entre 
l’empresa l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS I PROPIETARIS DELS POLÍGONS 
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS i l’AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS per resoldre, entre d’altres, problemàtiques 



conjuntes dels empresaris, detectar les necessitats bàsiques i posar en marxa 
tots aquells projectes que afavoreixin la competitivitat de les empreses i poder 
millorar-ne el seu entorn immediat. 
 
 
PLE DEL DIA 29 DE GENER 2015 

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, PER A DESAFECTAR 
ELS TERRENYS DEL MUNICIPI AFECTATS PEL TRAÇAT DE L’AUTOVIA ORBITAL-
QUART CINTURÓ  

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA NORMATIVA PER A LA CONCESSIÓ 
D’AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ESTIU I/O ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS DE LLEURE, ESPORTIVES, CULTURALS O SOCIALS  

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER 
A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS  

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER 
A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL  

MOCIÓ DE CONDEMNA ALS ATEMPTATS TERRORISTES PERPETRATS A PARÍS I EN 
DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ  

 
III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.- 

La senyora presidenta  Rosa M. Pruna, informa que la sortida de la gent gran d’aquest 
any es farà 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. 

En un altre ordre de coses,informa que ja s’han instal.lat les càmeres de control 
fotogràfic als semàfors del carrer de Catalunya, una reivindicació veïnal de fa molts 
anys per pacificar el trànsit en aquesta via.  

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.  

També va comentar el regidor de Seguretat 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.  

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.  



Rosa Maria Pruna va informar que pròximament l’Ajuntament farà instal·lar senyals 
lluminosos avisant de la proximitat dels passos de vianants a diferents punts del 
municipi.  

D’altra banda la senyora presidenta informar que s’ha aprovat per sessió interna el 
pressupost per el 2015 que es transcriu a continuació: 

PRESSUPOST CONSELL DE POBLE  DE LLERONA 2015 
 
 CONCEPTE INGRESSOS DESPESES 
Assignació Ajuntament  14.100,00 
   
 Conveni aparcament  1.000,00
 Placa cívica  250,00
 Festa gent gran  1.500,00
 Dinar consell  500,00
   
 Suvbenció entitats: Festes 

Laurona 1.350,00 
Penya Barcelonista 600 

 1.950,00

 Sortida gent gran   1.500,00
 Activitats i serveis varis: 

calendaris, contenidors ... 
 

8.400,00

TOTAL 14.100,00 14.100,00
 
Informa que  les millores del 2015 serà  l’arranjament dels contenidors del consell del 
Poble de Llerona. 
 
IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.- 
 
Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona i 
informa que estan organitzant totes les festes. 

Pren la paraula el Xavier Cervera, en representació dels veïns, i felicita per tot 
el dispositiu que s’ha portat a terme per tal de controlar la velocitat dels vehicles 
però que encara queden pendents algunes vies. Demana que les peticions 
fetes siguin contemplades i estudiades per la comissió de vialitat. 

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 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 en la marxa popular de Llerona no es va arranjar i netejar 
els camins ni papereres i demana que es faci en endavant. 

També comenta que a causa de la ventada hi  han encara molts arbres caiguts i que 
estan a llocs perillosos, com abans del túnel del tren direcció la Garriga, l’arbre de can 
Rajol, que esta tocant la carretera i que és molt perillós. 

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

  

  

 


