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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ 
D’AMUNT 
 
Data: 30 de març de 2015 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Horari: 20:20 a 21:55 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 
Josep Cardús Grau, de la Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt 
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 
Josep Maria Ramírez Ruiz, del Club Ciclista de Corró d’Amunt 
 
Mònica Sánchez, secretaria 
 
No hi assisteix:  Lourdes Díaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva 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, també es compta amb la presència de la regidora de l’àrea 
d’Obres i Serveis, Vanessa García, i el cap d’àrea, Manel Fernández. 
 
 
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. 
 
 
ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
PLE de data 29 de gener de 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. 
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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES SOBRE LA SUPRESSIÓ DE LA RESERVA DEL QUART CINTURÓ. 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES PER 
A RECLAMAR LA RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN 
EL MANTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS. 
 
MOCIÓ DE CONDEMNA ALS ATEMPTATS TERRORISTES PERPETRATS A 
PARÍS I EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ. 
 
PLE de data 26 de febrer de 2015 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT PER A LA CONCESSIÓ 
D'AJUTS ECONÒMICS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS D'ESTIU I/O 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE LLEURE, ESPORTIVES, CULTURALS O 
SOCIALS. 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL SEGON PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI 
FORMALITZAT EL 13 DE FEBRER DE 2013 ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT, L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, 
L'AJUNTAMENT DE CANOVELLES, L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS, L'AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS, L'AUTORITAT DEL 
TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT EMPRESA 
SAGALÉS, SA, PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE 
VIATGERS PER CARRETERA A GRANOLLERS, CANOVELLES, LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS, AIXÍ COM L'APROVACIÓ 
DE LA PRÒRROGA DE L'ESMENTAT CONVENI PER AL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE L'1 DE GENER I EL 31 DE DESEMBRE DE 2015. 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA EN 
DEFENSA DELS AFECTATS I AFECTADES PER HEPATITIS C I DEL SEU DRET A 
REBRE TRACTAMENT EN EL SISTEMA SANITARI PÚBLIC. 
 
JUNTES DE GOVERN LOCAL 
 
 
Data 5 de març de 2015 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT I L'AJUNTAMENT DE 
LES FRANQUESES DEL VALLÈS PER AL PROGRAMA SALUT I ESCOLA.  
 
Data 12 de març de 2015 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA  DE SUBVENCIONS PER A 
AQUELLES ENTITATS QUE, SENSE ÀNIM DE LUCRE, REALITZIN ACTIVITATS O 
PROGRAMES ADREÇATS A LA GENT GRAN.  
 
Data 26 de març de 2015 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

PLE 30/03/2015

3

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER A L’ELABORACIÓ DE LA LLISTA 
DE CARRERS MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DEL RECURS TÈCNIC PER A L’ACTUALITZACIÓ DE 
LA CARTOGRAFIA URBANA DIGITAL 3D E=1.1000, DINS DEL CATÀLEG DE 
SERVEIS DE L’ANY 2015, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 
2012-2015”. 
 
DECRETS 
 
Decret 240/2015 
 
Elevar a definitiu l’acord del Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en 
sessió de 29 de gener de 2015, en què s’aprovava inicialment la modificació de crèdit 
núm. 1/2015 que afectarà al vigent Pressupost de l’Ajuntament. 
 
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE: 
 
Registres d’entrada: 
 
RE 2015/5  Instància del Grup Teatre Boina, on trameten la justificació de la subvenció 
de l’exercici 2014. 
RE 2015/6 Instància del Club Petanca Corró d’Amunt, on trameten la justificació de la 
subvenció de l’exercici 2014. 
RE 2015/7 Instància del Club Ciclista Corró d’Amunt, on trameten la justificació de la 
subvenció de l’exercici 2014. 
RE 2015/8 Sol·licitud de l’àrea de Gent Gran, on sol·liciten l’ús de les instal·lacions del 
Consell pel taller “Historia de Vida”. 
RE 2015/9 de l’àrea de Pagesia, on comuniquen resposta a la sol·licitud de l’AVV Sant 
Mamet relatiu a la manca de voreres als camins de Can Suquet. 
RE 2015/10 de LFI Associació de Participació i Debat, on sol·licita l’ús del Consell el 
dia 21 de febrer de 2015 per una assemblea. 
RE 2015/11 del Club Petanca Corró d’Amunt, on sol·licita l’ús del Consell el dia 15 de 
febrer de 2015 per una xocolatada. 
RE 2015/12 de l’AVV Sant Mamet, on sol·licita l’ús del Consell  el dia 6 d’abril de 2015 
pel dinar de Caramelles. 
RE 2015/13 de l’AVV Sant Mamet, on sol·licita l’ús del Consell el dia 25 d’abril de 2015 
per la diada de Sant Jordi. 
RE 2015/14 del Club Petanca Corró d’Amunt on sol·licita l’ús del Consell el dia 28 de 
febrer de 2015 per una calçotada. 
RE 2015/15 de LFI Associació Participació i Debat, on sol·licita l’ús del Consell el 21 
de març per la celebració d’una assemblea. 
RE 2015/16 de l’àrea de Cultura, on sol·liciten l’ús del Consell pel Casal d’Estiu. 
RE 2015/17 del Club Petanca Corró d’Amunt, on sol·liciten l’ús del Consell el dia 15 de 
març per un dinar. 
RE 2015/18 de la Unió Esportiva de Corró d’Amunt, on trameten la justificació de la 
subvenció de l’exercici 2014. 
RE 2015/19 de l’AVV Sant Mamet, on sol·liciten l’ús de la sala gran del Consell el 20 
de març, per  preparar la cantada de Caramelles. 
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RE 2015/20 de l’AVV Sant Mamet, on trameten la justificació de la subvenció de 
l’exercici 2014. 
RE 2015/21 del Club Petanca Corró d’Amunt, on sol·licita l’ús del Consell el dia 29 de 
març, per una arrossada. 
 
Registres de Sortida: 
 
RS 2015/10 Trametem a l’àrea de Pagesia, instància de l’AVV Sant Mamet on 
demanen mesures al camí de Can Suquet. 
RS 2015/11 Trametem a l’àrea de Seguretat Ciutadana, sol·licitud de l’AVV Sant 
Mamet on demanen mesures al camí de Can Suquet. 
RS 2015/12 Comuniquem a l’AVV Sant Mamet, que la sol·licitud on demanen mesures 
al camí de Can Suquet ha estat tramesa a l’àrea de Pagesia i Seguretat Ciutadana. 
RS 2015/13 Comuniquem a l’àrea de Gent Gran, l’autorització per fer ús de les 
instal·lacions del Consell pel “Taller Historia de Vida”. 
RS 2015/14 Comuniquem al Club Petanca de Corró d’Amunt, que ha estat acreditada 
la justificació de la subvenció de l’exercici 2014. 
RS 2015/15 Comuniquem al Grup Teatre Boina de Corró d’Amunt, que ha estat 
acreditada la justificació  de la subvenció de l’exercici 2014. 
RS 2015/16 Comuniquem a l’AVV Sant Mamet, la resposta rebuda  de l’àrea de 
Pagesia en relació a la manca de voreres a Can Suquet. 
RS 2015/17 Comuniquem a LFI Associació de Participació i Debat, que no hi ha 
disponibilitat de l’ús del Consell el dia 15 de març de 2015. 
RS 2015/18 Comuniquem al Club Ciclista Corró d’Amunt, que ha estat acreditada la 
justificació de la subvenció de l’exercici 2014. 
RS 2015/19 Comuniquem al Club Petanca Corró d’Amunt, autorització per l’ús del 
Consell el  28 de febrer per una calçotada. 
RS 2015/20 Comuniquem al Club Petanca Corró d’Amunt, autorització per l’ús del 
Consell, el 15 de febrer, per la celebració d’una xocolatada. 
RS 2015/21 Comuniquem a l’AVV Sant Mamet, l’autorització de l’ús del Consell, el dia 
6 d’abril pel dinar de Caramelles. 
RS 2015/22 Comuniquem a l’AVV Sant Mamet, l’autorització de l’ús del Consell, el 25 
d’abril per la celebració de la diada de Sant Jordi. 
RS 2015/23 Comuniquem a LFI Associació de Participació i Debat, autorització per l’ús 
del Consell el 21 de març per la celebració de la 45è Assemblea. 
RS 2015/24 Sol·licitem a la Generalitat-Agencia Catalana de Consum una solució als 
problemes amb el servei telefònic a Corró d’Amunt. 
RS 2015/25 Sol·licitem al Govern d’Espanya-Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç 
una solució als problemes amb el servei telefònic a Corró d’Amunt. 
RS 2015/26 Comuniquem a l’àrea de Cultura, autorització per l’ús del Consell pel 
Casal d’Estiu. 
RS 2015/27 Comuniquem al Club Petanca Corró d’Amunt, autorització per fer ús del 
Consell el dia 15 de març. 
RS 2015/28 Comuniquem a l’AVV Sant Mamet, autorització per l’ús del Consell el dia 
20 de març per l’assaig de les Caramelles. 
 
 
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. També 
informa que l’acta la trobaran penjada a la pàgina web de l’ajuntament. 
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III - INFORMACIÓ INSTAL·LACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS CARRERS 
DEL  POBLE (Cr. Gerani, Tulipa, Gladiol) 
 
El Sr. President, Rafael Bernabé, dóna la paraula al cap de l’àrea d’Obres i Serveis, 
que explica com està pensat fer la col·locació dels fanals en els carrers del poble. 
 
El Sr. Manel Fernández explica que es col·locaran fanals metàl·lics, un al carrer del 
Lliri i dos al carrer del Gerani, els que aniran sobre un pal de fusta, es col·locaran dos 
al carrer de la Tulipa, dos al carrer del Gladiol i dos al carrer de la Camèlia, i mostra un 
petit plànol que ha fet. 
 
Algun veí manifesta que quan es col·loquin els fanals no es podrà passar. 
 
El Sr. Mauri pren la paraula i diu que es miri d’aprofitar uns fanals que hi ha penjats i 
col·locats en un dels carrers,  tot i que són de particulars. El Sr. Manel Fernández 
recull aquestes propostes i diu que en cas que s’aprofitessin es posarien nous. 
També es demana que al carrer Gerani s’incorpori un tercer fanal (tres en total  en 
comptes de dos). 
 
Com que entre els propietaris afectats hi ha que no volen que se li pengi el fanal a la 
façana de casa seva, la regidora Vanessa Garcia proposa i així s’acorda que facin 
arribar les propostes i s’estudiaran els canvis. 
 
Pren la paraula la Sra. Pou i diu que també en una plenària es va demanar un punt de 
llum a l’entrada del camí de Can Suquet, es diu que ja hi ha llum a l’entrada del camí i 
se li aclareix que on es va demanar el punt de llum és en el primer revolt del camí que 
està molt fosc. El Sr. Manel pren nota. 
 
 
IV- INFORMACIÓ SOBRE LA RECLAMACIÓ A TELEFÒNICA 

Arran de les queixes rebudes en relació al mal funcionament del servei telefònic al 
poble de Corró d’Amunt es va acordar fer una reclamació a través de l’Oficina 
d’Atenció al Consumidor i paral·lelament al Govern d’Espanya, Ministeri d’Energia i 
Consum.  A continuació es llegeix l’escrit que s’ha adreçat aquests dos organismes, el 
Sr. Rafael diu que espera que en dos mesos es rebi resposta, en cas que no fos així  
es miraria de fer una reclamació conjunta amb l’ajuntament. 
El Sr. Josep Maria Ramírez pregunta si aquesta reclamació també és pel mal 
funcionament d’internet, es contesta que no perquè no és un servei bàsic, però potser 
arran d’aquesta reclamació a llarg termini podria ser una millora per internet. 
 
Pren la paraula el Sr. Àlex que diu que si algú vol fer la reclamació com a particular, 
també ho pot fer. 
 
Es pregunta si la fibra òptica arribarà fins a Corró d’Amunt tal com havia sortit publicat. 
El Sr. Manel Fernández respon que segons el projecte no està previst que hi arribi, 
però hi hauria l’opció de fer alguna proposta amb Eurona. 
El Sr. Ramírez li contesta que aquesta proposta ja es va dir, però la gent de moment 
no la vol. 
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A continuació el Sr. Ramírez pregunta a la regidora Vanessa Garcia com està el tema 
de la reparació dels ressalts. 
La Sra. Vanessa i el Sr. Manel contesten, que ja s’ha fet la gestió amb la Diputació i 
ara són ells que ho han d’arreglar. De totes maneres el Sr. Manel diu que hi ha llums 
que no estan fosses sinó que tenen sorra a dintre i sembla que estiguin fosses. 
 
També es pregunta com està el tema de la instal·lació dels semàfors al nucli urbà de 
Corró d’Amunt, el Sr. Manel Fernández diu que això ho gestiona l’ajuntament i que es 
farà quan hi hagi partida pressupostària. 
 
A continuació alguns veïns es queixen sobre el funcionament dels semàfors amb 
captació d’imatge, sobretot el que hi ha a LLerona. El cap d’Obres i Serveis  va dir que 
al principi el sistema no acabava de funcionar bé però que s’ha arreglat i ells mateixos 
amb fet les comprovacions.  També va explicar que ara el semàfor passa d’ambar 
intermitent a ambar fixe durant quatre segons i després a vermell. 
 
El Sr. Rafael Bernabé pren la paraula i recomana que si els hi arriba una multa que 
s’adrecin a la Policia  per veure la freqüència en vídeo i poder així reclamar. 
 

 
V – ESTAT DE COMPTES EXERCICI 2014 I PRESSUPOST 2015 

A continuació el Sr. Rafael explica quin ha estat l’estat de comptes de l’exercici 2014, 
ha quedat un romanent d’uns 4.500 aprox. després de reservar part del romanent per 
l’adquisició de la bomba de calor-fred i de la cuina. 
 El pressupost per aquest any serà el mateix de l’exercici 2014. 
 
El Sr. Ramírez pren la paraula i proposa destinar aquest exercici més partida per la 
Festa Major.  
Com en altres vegades es demana la creació d’una comissió de Festa Major, cosa que 
ja s’ha demanat en diverses ocasions, sense èxit. 
 
També es parla de mirar de contractar algun espectacle millor, però es contesta que 
resulta difícil quan ja està tot contractat.  
El Sr. Ramírez pren la paraula i diu que la contractació la fa l’ajuntament perquè ningú 
del poble es vol fer càrrec. 
 
El Sr. Rafael Bernabé es dirigeix al Sr. Ramírez i li diu que el Consell col·laborarà quan 
l’Ajuntament col·labori amb el Consell. 
 
Pren la paraula el Sr. Josep M. Ramírez  que diu que amb ell li sembla que el format 
que hi ha és correcta, que cada entitat organitza un acte, solament faltaria que les 
contractacions que fa l’Ajuntament fossin discutides. 
El Sr. Ramírez respon que per fer això caldria voluntat per part  de la junta per 
encarregar-se de la Festa Major. 
El Sr. president diu que ell s’encarrega de petites coses en la Festa Major que no li 
tocarien perquè no hi ha ningú que s’encarregui. El Sr. Mauri proposa que cada any 
sigui una entitat la que s’encarregui. 
Al president li sembla correcta. 
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Pren la paraula el Sr. Mauri que manifesta la seva queixa al president del Consell 
perquè no ha assistit a cap acte, diu que en les diferents activitats que ha organitzat 
l’entitat han trobat a faltar el suport del president del Consell. 
 
El Sr. Bernabé contesta que en alguna ocasió sí que ha assistit, però que ell és del 
pensament que el polític no està per fer inauguracions sinó per treballar, entenc el que 
diu el Sr. Mauri però li diu que també ha d’entendre que ell ha de compaginar  la seva 
vida política, familiar i laboral, i és complicat. 
 
Una veïna proposa destinar part del romanent per posar una dona de neteja, es queixa 
que la neteja que es fa de les instal·lacions és molt superficial, diu també que si 
contractar una persona a través d’una empresa resulta molt car, mirar de contractar 
una persona particular. 
El Sr. Rafael Bernabé intervé i diu que si es decidís agafar una persona, hauria d’estar 
donada d’alta. 
 
 
VI – INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA 

El Sr. Rafael Bernabé explica que s’ha instal·lat l’aparell d’aire condicionat a la sala de 
la mestra i que també s’ha fet la cuina. 
La Sra. Pou pren la paraula i diu que falta el rentavaixella i que dilluns hi ha el dinar de 
caramelles i diu “ja anem tard”. 
 
Per altra banda també s’informa que està pendent d’arreglar la fossa sèptica i que de 
moment no es farà fins que no hi hagi partida pressupostària. 
 
Els jocs infantils que hi ha al pati del Consell no estan homologats, la Sra. Vanessa 
Garcia diu que no és que no estiguin homologats sinó que no compleixen la normativa 
actual  i es mirarà de col·locar-los dintre del Consell. 
També s’informa que s’han tret els arbres que hi havia al pati del Consell i s’han 
plantat uns de nous. 
 
 
VII - INFORMACIONS DE LES ENTITATS 
 
Pren la paraula el Sr. Josep Maria Ramírez que informa que al mes de maig tindrà lloc 
la tercera edició de la cursa de muntanya “El Trencacoll”, els dies 11 i 18 d’abril tindrà 
lloc el reconeixent del recorregut, i el dia 6 de maig la presentació de la cursa a la zona 
esportiva de Corró d’Amunt. 
 
A continuació pren la paraula la Sra. Pou  que informa que el dia 6 d’abril hi haurà el 
dinar de Caramelles i després ball. 
 
El dia 25 d’abril tindrà lloc la Diada de Sant Jordi, hi hauran parades de roses,  llibres i 
xocolatada i la presència de l’escriptora Núria Pujolàs, també com a novetat comptaran 
amb un drac.  Aquest mateix dia tindrà lloc el 12è concurs de cartells de  la Festa 
Major de Corró d’Amunt i s’escollirà el dibuix guanyador que esdevindrà el cartell de la 
Festa Major. 
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El dia 12 d’abril se celebrarà la segona Trobada de Corals a l’església de Corró 
d’Amunt, es comptarà amb les corals Art-9, la Coral Camins i els cantaires de Corró 
d’Amunt. 
 
VIII - TORN OBERT DE PARAULES 
 
El senyor President dóna pas a les intervencions. 
 
Una veïna pren la paraula i pregunta quan està previst la rotonda de Marata. 
S’obre un debat sobre aquest tema, s’explica que els veïns de Marata estan en contra, 
cosa que van constatar el dia del ple a l’Ajuntament amb una tractorada. Entre els 
assistents recorden que és una cruïlla molt perillosa, que alguns d’ells han patit 
accidents i no entenen per què Marata està en contra que es faci. 
 
El Sr. Francesc Colomé, que es troba entre els assistents, pren la paraula i diu que 
l’Ajuntament va demanar a la Diputació, que és la titular de la via, una actuació en 
aquest punt a petició dels veïns i la Diputació ha estat qui ha decidit fer una rotonda. 
Des del govern estan a favor d’aquesta rotonda i es farà tot el que sigui possible 
perquè es tiri endavant. 
 
El Sr. Rafael Bernabé pren la paraula que diu que tothom està d’acord que és un tram 
molt perillós, però els veïns de Marata consideren que una rotonda és excessiu, i que 
hi hauria altres alternatives, com posar uns semàfors. 
 
El Sr. Mauri pren la paraula que diu que això seria una bestialitat. 
 
Entre els assistents es pregunta si aquesta rotonda es menjaria molt de terreny. 
 
El Sr. Rafael Bernabé contesta que independentment d’això es posa entre un camí i 
una carretera, i que els veïns estan preocupats per la pacificació del camí, aquest camí 
ja es va asfaltar i això va provocar un increment de vehicles. 
 
El Sr. Alcalde diu que la rotonda anirà lligat amb la pacificació de Marata, es mirarà de 
posar problemes als vehicles que vinguin tant de LLerona com de Cardedeu. 
 
La Sra. Pou pregunta si el projecte es va presentar a Marata, la Sra. Conxita intervé i 
contesta que a Corró d’Amunt en una plenària es va fer la presentació. 
 
El Sr. Àlex pren la paraula i diu que no s’han presentat informes tècnics per altres 
solucions, i que la gent de Marata no volen aquell model de rotonda. 
 
Segons contesta el Sr. Alcalde en el ple van dir que no volien cap rotonda. 
 
Per altra banda la Sra. Pou pregunta a  la regidora Vanessa Garcia com està la petició 
per posar un punt de llum a la rotonda de Cal Ferrer per il·luminar el rètol del poble. 
La Sra. Vanessa Garcia contesta que està previst posar el punt de llum i 
s’ornamentarà la rotonda amb plantes. 
 
La Sra. Pou també informa que el pi que hi ha al Consell té la processionària i que es 
prenguin mesures. 
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No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la 
sessió, quan falten cinc minuts perquè siguin les deu de la nit. 
 


