PLE 26-01-2015

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ
D’AMUNT
Data: 26 de gener de 2015
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20:00 a 21:00 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)
Conxita Soldevila Bartolí, del Grup Teatre Boina Corró d’Amunt
Maria Àngels Pou Aguàs, de l’Associació de Veïns de Sant Mamet
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
Lourdes Diaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva de Corró
d’Amunt
Mònica Sánchez, secretaria
Excusa la seva assistència: Josep Maria Ramírez Ruiz, del Club Ciclista de
Corró d’Amunt
No hi assisteix: Josep Cardús Grau, de la Parròquia de Sant Mamet de 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.

1

PLE 26-01-2015

ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Ple de data 27 de novembre de 2014
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ
MUNICIPAL D'HABITANTS AMB REFERÈNCIA A L'1 DE GENER DE 2014.
Ple de data 18 de desembre de 2014
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA
CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2015.
JUNTES DE GOVERN LOCAL
Data 20 de novembre de 2014
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE 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.
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL
CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE DE
"ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE LA CARRETERA BV-5151 AMB EL CAMÍ
VELL DE MARATA AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS".
Data 4 de desembre de 2014
PROPOSTA
D'APROVACIÓ
DELS
CONTRACTES
PER
A
LA
SUBCONTRACTACIÓ DE LA DOCÈNCIA PER A LES ACCIONS DE FORMACIÓ
ADREÇADES
PRIORITÀRIAMENT
A
PERSONES
TREBALLADORES
DESOCUPADES QUE PROMOU EL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA
PER A L'ANY 2014.
Data 11 de desembre de 2014
PROPOSTA PER A LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D'HONOR DEL
MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS ALS SENYORS RAMON
VELAYOS BALCELLS I JOSE LUIS GARCIA SELLER.
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTINGUT I SIGNATURA DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ A SUBSCRIURE ENTRE L'AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS I L'INSTITUT D'INNOVACIÓ EN SERVEIS A LA
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PERSONA (CIVITAS INNOVA) PER ELABORAR PER PART D'AQUESTA
ENTITAT UN ESTUDI SOBRE QUALITAT DE VIDA A LES FRANQUESES DEL
VALLÈS.
Data 18 de desembre de 2014
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACTIVITAT TITULADA "TALLER DE LA
MEMÒRIA I D'HISTÒRIA DE VIDA" PER A L'EXERCICI DE 2015.
DECRETS
Decret 52/2015
ACLARIR que per gaudir dels beneficis fiscals establerts a l’art. 5 de l’ordenança de la
Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus
domèstics, els contribuents que la sol·licitin hauran de complir amb tots els requisits
que determina l’apartat 1.2 Condicions, sense que cap d’ells sigui excloent.
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:

Registres d’entrada:
RE 2014/48 de l’AVV Sant Mamet on sol·licita autorització per l’ús del Consell,
el dia 13-12-14 pel pessebre i el 2-1-15 taller de fanalets i rebuda als patges.
RE 2014/49 del Club Ciclista on sol·liciten l’ús del Consell, el dia 28/12/14 per
la Caminada Solidaria
RE 2014/50 del Club Petanca on sol·liciten l’ús del Consell el dia 6/12/14 per la
celebració del Dia del Soci
RE 2014/51 de l’Ajuntament, àrea d’Obres i Serveis, on trameten resposta a la
sol·licitud de l’AVV Sant Mamet on demanaven diverses actuacions(punt wi-fi,
banc, degoters a la sala de la casa de la mestra)
RE 2015/1 de l’AVV Sant Mamet on sol·liciten l’ús del Consell per la celebració
del carnestoltes, el dia 21-2-15.
RE 2015/2 de l’AVV Sant Mamet on sol·liciten l’ús del Consell per la celebració
del dia de la Dona Treballadora, el pròxim 8-3-15
RE 2015/3 de l’AVV Sant Mamet on sol·liciten mesures que no sigui tallar el
camí d’accés de Can Suquet, quan es glaça i estudiar la possibilitat d’asfaltar el
primer tram del camí de Can Blanxart
RE 2015/4 del Grup Teatre Boina on sol·liciten canviar el dia d’assaig, del
dimarts al dimecres.
Registres de Sortida:
RS 2014/46 Comuniquem a l’AVV Sant Mamet resposta a la sol·licitud del
pagament del sopar dels membres de l’orquestra de la Festa Major.
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RS 2014/47 Trametem a l’AVV Sant Mamet la resposta de l’àrea de Pagesia en
relació a la millora de la seguretat de vianants al camí de Cal ferrer i accés Can
Suquet.
RS 2014/48 Comuniquem al Club Ciclista de Corró d’Amunt l’autorització per
l’ús del Consell, el dia 28 de desembre, amb motiu de la caminada solidaria.
RS 2014/49 Comuniquem a l’AVV Sant Mamet l’autorització per l’ús del Consell
els dies 13 de desembre i 2 de gener, pel muntatge del pessebre, taller de
fanalets i rebuda als patges reials.
RS 2014/50 Comuniquem al Club Petanca de Corró d’Amunt l’autorització per
l’ús del consell el dia 6 de desembre per la celebració del Dia del Soci.
RS 2014/51 Comuniquem campanya recollida d’aliments per nadal.
RS 2015/1 Sol·licitem a l’AVV Sant Mamet justificació de la subvenció, exercici
2014.
RS 2015/2 Sol·licitem al Club Petanca Corró d’Amunt justificació de la
subvenció, exercici 2014.
RS 2015/3 Sol·licitem al Grup Teatre Boina justificació de la subvenció,
exercici 2014.
RS 2015/4 Sol·licitem al Club Ciclista de Corró d’Amunt justificació de la
subvenció, exercici 2014.
RS 2015/5 Sol·licitem a la Unió Esportiva de Corró d’Amunt justificació de la
subvenció, exercici 2014.
RS 2015/6 Trameten a l’AVV Sant Mamet resposta peticióper la instal·lació
d’un banc a la vorera de Can Suquet
RS 2015/7 Comuniquem a l’AVV Sant Mamet autorització per l’ús del Consell
per la Festa de Carnestoltes, el pròxim 21 de febrer de 2015.
RS 2015/8 Comuniquem a l’AVV Sant Mamet autorització per l’ús del Consell
pel dia de la Dona Treballadora, el pròxim 8 de març de 2015.
RS 2015/9 Comuniquem al Grup teatre Boina autorització pel canvi del dia
d’assaig del teatre

Una vegada finalitzada la lectura dels acords, el Sr. Bernabé s’ofereix a
respondre o aclarir qualsevol pregunta o dubte sobre els mateixos. No hi ha
cap intervenció.
III - INFORMACIÓ PER EMPRENDRE MESURES PER MILLORAR LA
TELEFONIA FIXA AL POBLE
El Sr. Rafael Bernabé diu que relatiu als problemes que pateixen els veïns i
veïnes de Corró sobre el mal funcionament del servei de telefonia al poble, i
prèvia consulta amb l’Oficina d’Atenció al Consumidor, ell Consell farà arribar
una carta de queixa a través de l’Agència Catalana i dirigida al Ministeri
d’Energia i Turisme SETSI (Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i estat de
la infracció), per demanar que facin les accions que creguin oportunes.
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Si la reclamació fos retornada, perquè es farà en nom del Consell, es mirarà
de convocar una extraordinària per fer la recollida de signatures, i nomenar un
representant.
IV- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA
Per altra banda s’informa que a petició de l’AVV Sant Mamet i del Consell, les
instal·lacions del Consell ja disposen d’un punt wi-fi i és lliure, aproximadament
cobreix entre uns 10 i 15 metres.
El punt wi-fi que hi ha a la zona esportiva també és lliure, segons informa el Sr.
Ramírez.
El Sr. Rafael Bernabé diu que en la campanya de recollida d’aliments que es
va fer al mes de desembre, més o menys es van recaptar uns 40 quilos
d’aliments, i que el Consell farà un donatiu al Xiprer per un valor de 100 €.
Pel que fa al Taller de Memòria que es va fer per la gent gran, als mesos de
novembre i desembre, diu va tenir molt d’èxit i pròximament està previst fer-ne
un altre, però encara no se sap quan.
També informa que durant el mes de febrer s’instal·larà l’aparell d’aire
condicionat amb bomba de calor a la sala de la casa de la mestra i l’adequació
amb una pica-safareig que es farà a l’habitació que hi ha al costat de la sala
gran, per quan les entitats fan activitats.
Per altra banda s’informa que la sala de la casa de la mestra s’ha pintat.
La Sra. Pou diu que fa més d’un any que l’AVV Sant Mamet va entrar una
instància avisant que en aquesta sala hi havia una gotera important i que la
fossa sèptica estava plena i encara està igual.
El president diu que es preguntarà a l’àrea si la gotera s’ha arreglat i pel que fa
a la fossa sèptica l’àrea ja ho té previst d’arreglar.
A continuació segons un comunicat que té el Sr. Ramírez de l’àrea d’Obres i
Serveis, el Sr. Rafael Bernabé informa que està previst que la pròxima setmana
es col·loquin els ressalts al tram urbà de Corró d’Amunt, el Sr. Ramírez
confirma que ja han vingut de la Diputació per mirar-ho i que la policia ja ha
demanat les tanques per tallar el trànsit.
Un altre tema és els xiprers que hi ha a la part del darrere del consell, segons
explica el Sr. Rafael Bernabé, on estan ubicats no és tram urbà i a partir dels
deu anys no es pot fer cap actuació, que no sigui intentar parlar amb els
propietaris. En cas de no estar disposats a fer res, actuaríem nosaltres i
netejaríem el nostre tros.
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El president cedeix la paraula al regidor de l’àrea d’Urbanisme, el Sr. Juan
Antonio Marín, que es troba entre els assistents, explica que s’ha contactat
amb la propietària de la finca i s’ha compromès a arreglar-ho.
Un veí es queixa del soroll que fan els tambors quan estan fent activitats a la
zona esportiva, també diu que quan es fan activitats pels camins de Corró
aquests queden plens d’escombraries, el mateix passa amb la nova zona
d’aparcament.
El Sr. Rafael Bernabé pren la paraula i diu que en relació al soroll dels tambors,
si no altera la normativa acústica no es pot fer res, en cas que es superés el
nivell permès, el que s’hauria de fer és trucar a la policia, pel que fa a la brutícia
en els camins i en el pàrquing es pren nota perquè les àrees corresponents
avisin a les entitats, per quan facin activitats ho deixen tot en bones condicions.
En la pròxima plenària s’intentarà portar el projecte sobre l’enllumenat als
carrers del poble, aquest projecte no està fet però s’ha demanat a l’empresa
adjudicatària que el redacti. També es diu que no hi ha calendari previst i hem
de tenir en compte que l’adjudicació del contracte és per 7,5 anys.
El Sr. Forns pregunta si un cop es presenti el projecte, es podran fer
al·legacions, diu que ens mereixem que la instal·lació dels fanals vagin per
terra.
El Sr. Rafael diu que hi ha voreres que són molt estretes i que potser allà els
fanals hauran d’anar a la paret.
També informa que en la sessió que es farà a finals de març, l’última d’aquesta
legislatura, es farà un piscolabis per acomiadar la junta i com agraïment a tots
els assistents.
V - INFORMACIONS DE LES ENTITATS
Pren la paraula la Sra. Pou en representació de l’AVV Sant Mamet i explica
com van anar les diferents activitats que es van fer pel Nadal. Aquest any el
pessebre el van fer els nens, el parc de Nadal va comptar amb l’actuació d’un
mag, i un any més es va fer el Taller de fanalets i la rebuda als patges.
També informa que el pròxim 21 de febrer es celebrarà el Carnestoltes.
VI - TORN OBERT DE PARAULES
El senyor President dóna pas a les intervencions.
Pel que fa a la rotonda de Marata, es pregunta com està el tema, el Sr. Marín,
regidor d’Urbanisme, explica que els veïns de Marata van presentar
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al·legacions, les quals van ser desestimades per l’Ajuntament, ara han
presentat un recurs de reposició davant la Diputació.
Hi ha el dubte de si es pot presentar un recurs si el Projecte està aprovat
definitivament, el Sr. Marín diu que tota persona té dret i pot presentar un
recurs i després la Diputació dirà la seva.
Ara la Diputació ha demanat un informe a l’Ajuntament per poder resoldre el
recurs, i creu que a mitjans de març ja es podrà tirar endavant.
També diu que després d’haver presentat les al·legacions s’ha mantingut una
reunió amb els veïns de Marata.
La gent no entenc que els veïns de Marata estiguin en contra de la rotonda, ja
que consideren que és un tema de seguretat, només cal veure els accidents
que hi ha contínuament.
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT
aixeca la sessió, quan són les nou de la nit.
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