-ACTA DE SESSIÓ
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA
Data: 2 de març de 2015
Horari: 20,30 a 22,45 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
JOSEP LLEONART, vocal
ENRIC GARRIGA, vocal
JAUME LLOREDA, vocal

Mercè Gutiérrez Corchado, secretaria delegada
Excusen la seva assistència:
ISIDRE ROQUERIAS, vocal
XAVIER CERVERA, vocal
GLORIA 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 del 2 de febrer 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. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.La senyora presidenta Rosa M. Pruna, dona la paraula al regidor de Seguretat
Ciutadana, Josep Randos i al cap de la policia local Xavier López, que assisteixen al
consell per parlar sobre els robatoris a l’interior dels habitatges que s’han produït els
darrers mesos al poble.
Xavier López explica que en els darrers sis mesos els consta que s’han produït 9
robatoris o intents de robatori a Llerona. “Aquestes dades són les oficials, sumant totes
les denúncies que s’han posat als Mossos d’Esquadra o a la Policia Local”, va fer una
petició als veïns: “Denunciïn tots els robatoris o intents de robatori que es produeixin
perquè si no ens arriba a nosaltres, és com si no s’haguessin produït i llavors és
impossible poder enxampar els lladres”.

Com a mesura de prevenció per evitar més robatoris, el cap de la Policia Local també
va recomanar als veïns que truquin a la comissaria tantes vegades com sigui
necessari si veuen algun vehicle a prop de casa seva que no coneixen o si detecten
objectes canviats de lloc. “Vindrem tantes vegades com faci falta, perquè és la nostra
feina. Ho han de fer, perquè si no, nosaltres no en som coneixedors i no podem
actuar”.
Davant de les crítiques dels veïns sobre la poca presència policial a les nits, va
respondre que amb els mitjans que tenen, no poden fer-hi res més. “Actualment, a les
nits, tenim un cotxe patrulla que recorre tots els nuclis del municipi. Pot ser insuficient,
però no podem destinar-hi més personal perquè no el tenim”, va dir. En referència a
això, Josep Randos va dir que l’equip de govern volia ampliar la plantilla de la Policia
Local durant aquesta legislatura, però que no han pogut fer-ho “perquè hi ha un decret
del Govern central que ens ha impedit contractar més personal”.
Xavier López també va explicar que després de la reunió que van tenir amb els
Mossos d’Esquadra la setmana passada, van acordar fer-se més visibles, efectuant
més controls de pas en certs punts del municipi. López va dir que les càmeres que
s’han instal·lat als semàfors també els ajudaran a trobar vehicles sospitosos. “A més,
creiem que aquests dispositius també tindran un efecte dissuasiu”, va afegir.
Algun veí va demanar que s’instal·lessin més càmeres a les sortides de Llerona i el
cap de la Policia Local li va respondre que no depenia d’ell ni de l’Ajuntament que hi
haguessin més càmeres al municipi, ja que la seva instal·lació ha d’autoritzar-la la
Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya, “i amb les dades
oficials del nombre de robatoris denunciats que tenim en aquests moments, no ens les
autoritzarien de cap manera”.
Tot i la lamentar els robatoris que s’han produït els últims mesos a Llerona, Xavier
López va assegurar que “les Franqueses està dins la ràtio, fins i tot una mica per sota,
d’aquest tipus de delictes al Vallès Oriental”. Davant la demanda de poder denunciar in
situ un robatori o intent de robatori per no haver de desplaçar-se fins a la comissaria,
Xavier López va dir que ho estudiarien per a casos concrets, però va afegir que la
Policia Local de les Franqueses no disposa d’una oficina mòbil per fer denúncies.
Pel que fa a les queixes d’alguns veïns sobre el funcionament dels semàfors del carrer
de Catalunya, el cap de la Policia Local va dir que durant la primera setmana de
funcionament, el sistema no acabava de funcionar bé i que les denúncies fetes durant
aquells dies no es tramitarien. Davant dels dubtes d’alguns veïns sobre com funcionen
realment, López va explicar-los que “ara el semàfor passa d’àmbar intermitent a àmbar
fix durant quatre segons i després a vermell”. Amb tot, va afegir que han demanat a
l’Ajuntament que es canviï el sistema per un en què el semàfor es posi en vermell si
detecta un conductor que hi passi a una velocitat més alta de la permesa. “Aquest és
un sistema més adient, però ara tècnicament no és possible, ja que aquest tipus de
semàfors és antic i no ho permet”, va afegir.

III.- PRESENTACIÓ DEL DIACA DE LLERONA Mn JOSEP MARIA
FERNÁNDEZ
La senyora presidenta Rosa M. Pruna, presenta al Mn. Josep Maria Fernández, el nou
diaca de la parròquia de Santa Maria de Llerona.

Pren la paraula Mn Josep Maria Fernández i comenta que esta a la disposició de tots
els veïns i veïnes del poble i que el podrien trobar cada dimarts de les 18 a les 19 h al
despatx parroquial.
També va anunciar que un cop s’acabin les obres que s’estan fent a l’església es faria
una festa per tornar a obrir l’edifici al poble i va dir que s’està treballant amb
l’Ajuntament “sense demora” perquè la remodelació de l’entorn de l’església sigui una
realitat el més aviat possible.

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

