PLE 28-9-15

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ
D’AMUNT
Data: 28 de setembre de 2015
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20:00 a 22:30 hores, aproximadament.
Lloc: Seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt
Hi assisteixen:
Ferran Jiménez Muñoz, president (Grup municipal CIU)
Àngel Profitós Martí, vocal /Grup municipal ERC-AM)
Àlex Vega Sabugueiro, vocal (Grup municipal ILFC-E)
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
Lluís Gómez Gómez, com a representant dels veïns i les veïnes de Corró
d’Amunt.
Josep Mauri Pey, del Club de Petanca de Corró d’Amunt
Albert Costa Serrano, del Club Ciclista de Corró d’Amunt
Lourdes Díaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva de Corró d’Amunt
Mònica Sánchez, secretaria

Intervé el Sr. Ferran Jiménez, per donar la benvinguda als assistents i per agrair-los la
seva presència a la sessió.

I.

PRESENTACIÓ CONSELL DE POBLE (Representants polítics i entitats) I
VOTACIÓ PER TAL D’ESCOLLIR EL REPRESENTANT VEÏNAL AL CONSELL
El Sr. Ferran Jiménez es presenta com el nou president del Consell i fa saber als
presents que es posa a la seva disposició per a qualsevol cosa.
Pel que fa a les sessions diu que es mirarà que comencin a l’hora, i que l’hora de
finalització de les mateixes, sigui com a màxim les 22h. Intentarà no exercir el seu vot,
mirarà de quedar-se al marge i que hi hagi un consens entre els presents. Vol que el
Consell sigui àgil però proper.
A continuació es presenta als
següents persones:

membres del Consell, que estarà format per les

President: Ferran Jiménez
Vocals: Àngel Profitós Martí (ERC-AM), Àlex Vega Sabugueiro (ILFC-E), Conxita
Soldevila Bartolí, com a representant del Grup Teatre Boina Corró d’Amunt, Maria
Àngels Pou Aguàs, com a representant de l’Associació de Veïns de Sant Mamet,
Mossèn Josep Cardús Grau, com a representant de la Parròquia de Sant Mamet de
Corró d’Amunt, Josep Mauri Pey, com a representant del Club de Petanca de Corró
d’Amunt, Albert Costa Serrano, com a representant del Club Ciclista de Corró d’Amunt
i Lourdes Díaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva de Corró d’Amunt.
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Pel que fa al representant del veïnat que ha de formar part del Consell, s’informa que
s’han rebut dues butlletes. Els candidats són el Sr. Manel Forns, que ja havia
representat als veïns de Corró en l’anterior legislatura i el Sr. Lluís Gómez.
A continuació pren la paraula el Sr. Manel Forns, que cedeix la seva candidatura en
favor del Sr. Lluís Gómez, el qual és escollit per unanimitat dels assistents.
El Sr. Profitós fa saber que no és lògic que només hi hagi un representant dels veïns
dins el Consell.
A continuació el Sr. Lluís Gómez s’incorpora amb la resta de membres del Consell.
Pren la paraula la Sra. Pou i pregunta, com és que la carta que es va enviar per
escollir el nou representant dels veïns/es tenia data de juliol i va arribar al setembre.
Es respon que es va preparar al juliol, però faltava la butlleta adjunta que no va estar
enllestida fins a l’1 de setembre, i el dia 2 les cartes van sortir per correu.
El Sr. Ferran diu que hagut temps suficient perquè la gent que volgués presentar-se
com a representant ho fes.
II. INFORMACIONS DIVERSES (lectura acords Junta Govern Local, decrets de
l’Alcalde, acords Ple, entrades i sortides registre Consell del Poble de Corró
d’Amunt)
.
ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Ple de data 13 de juny de 2015
CONSTITUCIÓ NOVA COORPORACIÓ MUNICIPAL
Ple de data 9 de juliol de 2015
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 618/2015, DE 16 DE JUNY,
DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 619/2015, DE 16 DE JUNY,
DE NOMENAMENT DE TINENTS/ES D'ALCALDE
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 675/2015, DE 25 DE JUNY,
DE DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE
POBLE DE CORRÓ D'AMUNT
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES INTEGRANTS
DE DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS
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Ple de data 30 de juliol de 2015
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE
LES FRANQUESES DEL VALLÈS
MOCIÓ DEMANANT LA RETIRADA DE TOTS ELS SÍMBOLS FRANQUISTES, DE
QUALSEVOL TIPUS QUE ENCARA RESTEN A LES FRANQUESES DEL VALLÈS
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES EN RELACIÓ A LA RETIRADA DELS RADARS FIXOS DEL
MUNICIPI (REBUTJADA)
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS IMAGINEM LES
FRANQUESES EN COMÚ, PARTIT SOCIALISTES DE CATALUNYA I ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA PERQUÈ L'AJUNTAMENT PRENGUI LES
MESURES NECESSÀRIES PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT ADEQUAT DEL
SISTEMA DE SEMÀFORS I CÀMERE INSTAL·LADES RECENTMENT, I QUE
D'EXISTIR SANCIONS IMPROCEDENTS, SIGUIN ANU·LADES D'OFICI
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA EN RELACIÓ A LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES
EN COMÚ EN RELACIÓ A LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE VIDA DE
DETERMINATS COL·LECTIUS DE PERSONES MIGRADES AL NOSTRE PAÍS I LA
NOSTRA CIUTAT
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS IMAGINEM LES
FRANQUESES EN COMÚ, PARTIT SOCIALISTES DE CATALUNYA I ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ
D'UNA ROTANDA A LA INTERSECCIÓ DEL CAMÍ VELL DE MARATA I
CARRETERA BV-5151

JUNTES DE GOVERN LOCAL
Data 9 d’abril de 2015
PROPOSTA D'APROVACIÓ D'ACTUACIÓ I DE SOL·LICITUD DE RECURS TÈCNIC
EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2015 DE LA XARXA DE GOVERNS
LOCALS 2012-2015 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A LA REDACCIÓ
DEL PLA ESPECIAL DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS
EN SÒL NO URBANITZABLE AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE MENOR PER A L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE
PACIFICACIÓ VIÀRIA DEL CAMÍ DE MARATA, AL TERME MUNICIPAL DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS
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Data 22 d’abril de 2015
PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA 3a CURSA DE
MUNTANYA "EL TRENCACOLL" A LA ZONA ESPORTIVA DE CORRÓ D'AMUNT EL
PROPER DIA 17 DE MAIG DE 2015, AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES
DEL VALLÈS
Data 30 d’abril de 2015
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL CONVENI
AMB EL CENTRE MÈDIC DENTAL SANTA CLARA PER AL TRACTAMENT BÀSIC
BUCAL PER A PERSONES AMB POCS RECURSOS ECONÒMICS
Data 7 de maig de 2015
PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 458/2015 DE 7 DE
MAIG DE 2015, RELATIU A LES DENÚNCIES COMESES AMB MOTIU DELS
DISPOSITIUS SEMAFÒRICS
Data 14 de maig de 2015
PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS I "LA FUNDACIÓ PRIVADA DE LES FRANQUESES
DEL VALLÈS PER A LA GENT GRAN" PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN
PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN EN SITUACIÓ DE NECESSITAT I
FRAGILITAT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Data 29 de juny de 2015
PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA COPA CATALANA
INTERNACIONAL DE BTT A LA ZONA ESPORTIVA DE CORRÓ D'AMUNT EL
PROPER DIA 5 DE JULIOL DE 2015, AL TERME MUNICIPAL DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS
Data 27 de juliol de 2015
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LLICÈNCIA PER A ESPECTACLE PÚBLIC O
ACTIVITAT DE CARÀCTER EXTRAORDINARI PER LA FESTA MAJOR DE CORRÓ
D'AMUNT ORGANITZAT PEL CONSELL DE POBLE DE CORRÓ D'AMUNT
PROPOSTA D'APROVACIÓ D'AUTORITZACIÓ PRESENTADA PER L'ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS ST. MAMET DE CORRÓ D'AMUNT AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE
LA 3a EDICIÓ DE LES 3 HORES DE RESISTÈNCIA DE DERBI VARIANT DE
CORRÓ D'AMUNT, ELS PROPERS DIES 1 I 2 D'AGOST DE 2015
Data 7 de setembre 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 PER AL
CURS 2014-2015
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Data 21 de setembre de 2015
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE MENOR PER A LA REDACCIÓ D'UN ESTUDI SOBRE EL
FUNCIONAMENT DELS GRUPS SEMAFÒRICS DEL MUNICIPI, CONTROLATS PEL
SISTEMA DE FOTO VERMELL

DECRETS
Decret
Decret 619/2015 de data 16 de juny de 2015, on es resolc nomenar Tinents d’Alcalde
de l’ajuntament, en els casos de vacant, absència o malaltia.
Decret 675/2015 de data 25 de juny de 2015, on es resolc delegar les funcions de
Presidència del Consell del Poble de Corró d’Amunt al regidor del grup municipal de
Convergència i Unió (CIU), el senyor Ferran Jiménez Muñoz.
Decret 967/2015 de data 6 d’agost de 2015, on es resolc posar a disposició dels partits
polítics, els locals i espais públics, per a la realització d’actes de campanya electoral,
en relació a les eleccions al Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de 2015.
Decret 1069/2015 de data 7 de setembre de 2015, requerir al Consell del Poble de
Corró d’Amunt perquè designi dos veïns i dos suplents per formar part de la “Comissió
per la millora de la seguretat viària a la carretera BV-5151”.
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:
Registres d’entrada:
RE 2015-22 Instància del Grup Teatre Boina, sol·licitant subvenció exercici 2015.
RE 2015-23 Instància del Club Ciclista, sol·licitant subvenció exercici 2015.
RE 2015-24 Instància del Club Petanca, sol·licitant subvenció exercici 2015.
RE 2015-25 Instància de la Unió Esportiva Corró d’Amunt, sol·licitant subvenció
exercici 2015.
RE 2015-26 Instància de l’AVV Sant Mamet, sol·licitant subvenció exercici 2015.
RE 2015-27 Instància de l’àrea de Gent Gran, on sol·liciten ús del Consell per una
xerrada de Seguretat Ciutadana.
RE 2015-28 Instància del Grup Teatre Milnotes, on sol·licita l’ús del Consell per la
celebració de la cloenda del teatre infantil.
RE 2015-29 Instància de l’AVV Sant Mamet, on sol·liciten l’ús del Consell el 21 de
juny, per la celebració de l’Assemblea General de socis.
RE 2015-30 Instància del Club Ciclista, on sol·liciten l’ús del Consell i autorització per
estacionar els vehicles al pati del Consell, els dies 4 i 5 de juliol amb motiu de la prova
BTT.
RE 2015-31 Instància del Club Ciclista, on sol·liciten l’ús del Consell el dia 25 de juliol,
per la caminada nocturna.
RE 2015-32 Instància de l’Associació de Participació i Debat Polític LFI, on sol·liciten
l’ús del Consell el 8 de juliol, per la celebració de la 52è Assemblea.
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RE 2015-33 Trasllat decret alcaldia delegant les funcions de Presidència del Consell al
regidor del grup municipal CIU, el senyor Ferran Jiménez.
RE 2015-34 Escrit de l’Agència Catalana de Consum comunicant que la queixa sobre
las deficiències de telefonia al poble, ha estat tramès a la Direcció Gral. de
Telecomunicacions i Societat de la Informació, perquè sigui gestionada.
RE 2015-35 Trasllat acord Ple aprovant nomenant dels membres integrants de
diferents òrgans col·legiats municipals.
RE 2015-36 Trasllat acord JGL, autoritzant llicencia activitat Festa Major Corró
d’Amunt 2015.
RE 2015-37 Trasllat acord Ple, comunicant la moció aprovada pel Ple 30 de juliol de
2015, en relació al projecte de construcció d’una rotonda a la ctra. BV-5151.
RE 2015-38 Instància del Grup Teatre Boina, comunicant el representant que formarà
part del Consell.
RE 2015-39 Instància de l’AVV Sant Mamet, on sol·liciten l’ús del Consell el dia 4
d’octubre, per la celebració de la Festa de la Germandat.
RE 2015-40 Instància de l’AVV Sant Mamet, comunicant el representant que formarà
part del Consell.
RE 2015-41 Instància de la Parròquia San Mamet, comunicant el representant que
formarà part del Consell.
RE 2015-42 Instància del Club Petanca, comunicant el representant que formarà part
del Consell.
RE 2015-43 Instància del Club Ciclista, comunicant el representant que formarà part
del Consell.
RE 2015-44 Instància de l’AVV Sant Mamet, on sol·liciten l’ús del Consell, des del
setembre’15 fins juliol’16 per diverses activitats (tai-txi, coral, sardanes, pintura, etc..).
RE 2015-45 Instància del Grup Municipal ERC-AM, on sol·liciten agilitzar el
nomenament dels representants a la comissió de seguretat de la carretera BV-5151.
RE 2015-46 Instància de la Unió Esportiva de Corró d’Amunt, comunicant el
representant que formarà part del Consell.
RE 2015-47 Instància de l’AVV Sant Mamet, on sol·liciten l’ús del Consell el dia 11
d’octubre, per la festa de la Vellesa.
RE 2015-48 Escrit del Patronat Municipal d’Esports, on sol·liciten comunicar el nou
representant del Consell al Consell d’Administració del PME.
RE 2015-49 Trasllat decret alcaldia requerint la designació dels representants i
suplents a la comissió de seguretat de la carretera BV-5151.
RE 2015-50 Instància de l’àrea de Gent Gran, on sol·liciten l’ús del Consell del 7
d’octubre fins el 9 de desembre, per realitzar un Taller de Memòria.
RE 2015-51 Instància del Grup Teatre Boina, convidant al president del Consell a la
festa de la Vellesa.
Registres de Sortida:
RS 2015-29 Comuniquem al Club Petanca, autorització per l’ús del Consell el dia 29
de març, per una arrossada.
RS 2015-30 Trameten certificat acord aprovació pressupost Consell del Poble de
Corró d’Amunt exercici 2015.
RS 2015-31 Comuniquem a l’àrea de Gent Gran, autorització per l’ús del Consell el 13
de maig, per xerrada de Seguretat Ciutadana.
RS 2015-32 Comuniquem a la Unió Esportiva Corró d’Amunt, que ha estat totalment
acreditada la justificació de la subvenció 2014.
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RS 2015-33 Comuniquem a l’AVV Sant Mamet, que ha estat totalment acreditada la
justificació de la subvenció 2014.
RS 2015-34 Sol·licitem a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, el pagament de
les subvencions any 2015.
RS 2015-35 Comuniquem a l’AVV Sant Mamet, autorització per l’ús del Consell el dia
21 de juny per l’assemblea de socis.
RS 2015-36 Comuniquem al Grup Teatre Milnotes, autorització per l’ús del Consell el
dia 17 de maig per la celebració de la cloenda Grup Teatre Infantil.
RS 2015-37 Comuniquem al Grup teatre Milnotes, que s’ha fet ús inadequat de les
instal·lacions del Consell.
RS 2015-38 Comuniquem l’àrea de Seguretat Ciutadana que els vehicles no poden
estacionar dins el Consell.
RS 2015-39 Recordem al Club Ciclista Corró d’Amunt, que els vehicles no poden
aparcar dins el pati del Consell.
RS 2015-40 Comuniquem al Club Ciclista Corró d’Amunt, autorització per estacionar
els vehicles al pati del Consell, els dies 4 i 5 de juliol per la celebració de la Copa
Catalana Internacional.
RS 2015-41 Comuniquem a l’àrea de Seguretat Ciutadana, autorització per
l’aparcament de vehicles al pati del Consell, els dies 4 i 5 de juliol per la celebració de
la Copa Catalana Internacional.
RS 2015-42 Comuniquem al Club Ciclista Corró d’Amunt, autorització per l’ús del
Consell, el 25 i 26 de juliol per la X Caminada Nocturna.
RS 2015-43 Comuniquem a l’Associació de Participació i Debat Polític LFI, autorització
per l’ús del Consell el 8 de juliol, per la celebració de la 52è assemblea de l’Associació.
RS 2015-44 Requeriment a les entitats de Corró d’Amunt, per comunicar el nou
representant que formarà part del Consell del Poble de Corró d’Amunt.
RS 2015-45 Comuniquem a l’Ajuntament, el representants de les entitats que formaran
part del Consell.
RS 2015-46 Comuniquem al Grup Teatre Boina, autorització per l’ús del Consell l’11
d’octubre, per la celebració de la Festa de la Vellesa.
RS 2015-47 Comuniquem a l’AVV Sant Mamet, autorització per l’ús del Consell, per la
realització de les diferents activitats (tai-txi, pintura, coral, etc.).
RS 2015-48 Comuniquem a l’AVV Sant Mamet, autorització per l’ús del Consell el dia
4 d’octubre, per la celebració de la Festa de la Germandat.
RS 2015-49 Requerim a l’AVV Sant Mamet, relació de les persones que pateixen
problemes amb la telefonia, per continuar amb la tramitació.
Una vegada finalitzada la lectura dels acords, el Sr. Ferran Jiménez s’ofereix a
respondre o aclarir qualsevol pregunta o dubte sobre els mateixos.
Pren la paraula la Sra. Pou, que diu que també s’ha concedit una llicència per una
activitat a Can Cabeça i no s’ha llegit, demana que també s’informi dels permisos que
es concedeixin per activitats a Corró d’Amunt.
Es pren nota i així es farà.
Pren la paraula el Sr. Profitós per informar que s’han detectat errades en el catàleg de
camins i demana als presents que consultin el catàleg, o bé dirigint-se a l’àrea de
Pagesia o també a través de la pàgina web on trobaran un enllaç, i en cas de detectar
errades presentin al·legacions.
El Consell farà el seguiment.
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El Sr. Ferran Jiménez també informa que s’està confeccionant un arxiu recopilant
informació com contractes, plànols, etc., que afectin Corró d’Amunt. Aquest arxiu es
podrà consultar prèvia sol·licitud abans.
III.

ELECCIÓ DE DOS REPRESENTANTS VEÏNALS I DOS SUPLENTS, PER
LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ PER LA SEGURETAT VIARIA A LA CTRA.
BV-5151
A continuació el Sr. Ferran Jiménez explica que en relació a la moció que es va
aprovar pel Ple de l’Ajuntament per aturar la construcció de la rotonda de Marata, cal
nomenar a dos representants i dos suplents de Corró d’Amunt per formar part de la
comissió per la millora de la seguretat a la ctra. BV-5151. Aquesta comissió diu,
estarà formada per representants polítics, tècnics de la Diputació així com
representants dels veïns de Marata, Llerona i Corró d’Amunt.
Demana que els representants que es presentin i siguin escollits, intentin sempre
assistir a les reunions d’una manera continuada.
La Sra. Pou diu que en la reunió interna es va dir que un dels representants fos un
membre del Consell, el Sr. Ferran contesta que primer es miri si hi ha veïns que
vulguin presentar.
Entre els presents dubten en presentar-se perquè els horaris de les reunions puguin
ser en hores laborals.
El Sr. Profitós pren la paraula i diu que s’intentarà que les reunions siguin en un horari
que tothom pugui assistir, seran reunions intenses però reduïdes en temps, ja que la
Diputació ha demanat que a final d’any hi hagi una solució.
El Sr. Profitós intervé i pregunta si algú té un dubte o vol algun aclariment.
Entre els presents hi ha diferents opinions i molts dubtes.
Creuen que aquesta comissió pot generar enfrontaments entre els veïns de Marata,
Llerona i Corró d’Amunt.
També es creu que abans d’escollir els representants, s’hauria de saber el
posicionament dels veïns i veïnes perquè la persona representant que surti escollida
ho faci pensant en Corró i no a títol personal.
Pren la paraula la Sra. Pou i diu que en butlletí de l’any 2011, va sortir una notícia que
parlava sobre una moció que va ser aprovada per instar a la Diputació de Barcelona a
millorar la carretera (BV-5151) de Cànoves, amb la construcció d’una rotonda. La
proposta deia que tenint en compte l’elevat transit de bicicletes, demanava l’adequació
d’un carril per bicicletes, la senyora Pou demana que el representant de la comissió
també ho tingui en compta.
Un veí diu que s’està discutint una cosa quan l’adjudicació ja està feta.
Pren la paraula el Sr. Ferran Jiménez i diu que no és així, el concurs està iniciat però
falta l’adjudicació.
Els veïns pregunten perquè han de ser ells els que hagin d’anar a defendre la
construcció de la rotonda, quan ja hi ha l’Ajuntament que representa a tot el poble.
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El Sr. Ferran explica que la rotonda es va aturar la rotonda perquè els grups
municipals d’ILFC-E, PSC-CP i ERC-AM van presentar una moció conjunta en relació
al projecte de construcció d’una rotonda a la intersecció de la carretera de Cànoves
(BV-5151) i el Camí Vell de Marata que travessa el nucli del poble.
Com que actualment no hi ha majoria, tot i que l’equip de govern (CIU) està a favor de
la rotonda, es va decidir, votar a favor de la moció.
La moció demana aturar la construcció de la rotonda; crear dues comissions per a la
millora de la seguretat, una per al Camí Vell de Marata i una altra per a la carretera de
Cànoves; i adoptar mesures urgents per reduir la sinistralitat a la cruïlla i a tota la
carretera de Cànoves.
El Sr. Àlex pren la paraula i explica que la moció la van presentar perquè es van trobar
amb un projecte tancat, sense opció ha ser modificat, després de parlar amb el màxim
responsable de l’execució de l’obra , es van assabentar que estaven oberts a parlar i
que es podia fer diferent. Per això han presentat la moció, volen que entre els veïns i
veïnes hi hagi un consens per decidir que es vol fer.
El Sr. Mauri pren la paraula i diu que hi ha una cosa important a dir, va haver-hi una
manifestació d’unes trenta persones aprox., que no la volien, si s’hagués fet una
manifestació de les dues-centes que sí que la volien, ja estaria feta.
Un veí explica que una opció seria la instal·lació d’uns semàfors intel·ligents com ja
existeixen en alguns punts de França.
Aquest tema porta a un debat tens, i el Sr. Ferran Jiménez demana regir-se pel punt
de l’ordre del dia, que és escollir els representants, però els assistents insisteixen en
què caldria fer una reunió abans, per saber el posicionament de la gent de Corró
d’Amunt.
Al final s’escullen les dues persones que representaran els veïns a la comissió, que
són Teresa Sorribas i Matilde Narvaez i com a suplents el Sr. Jordi Parera i el Sr. Lluís
Gómez. De totes maneres s’acorda fer una reunió extraordinària oberta a tothom,
dilluns 5 d’octubre de 2015 a un quart de vuit, per parlar sobre aquest tema.
IV- INFORMACIÓ PRESIDÈNCIA(Nomenament representant del Consell en el
Consell d’Administració del Patronat d’Esports)
El Sr. Ferran creu oportú que la persona representant sigui un membre d’alguna de
les entitats esportives de Corró d’Amunt.
El Sr. Mauri, que ja va formar part del Consell d’Administració en l’anterior legislatura,
presenta la seva candidatura, que és acceptada.
La Sra. Pou pren la paraula i demana al Sr. Mauri que miri de defensar les coses que
afectin Corró, com per exemple la construcció de la passera.
El Sr. Mauri creu que és difícil i li recorda que en el Consell d’Administració del
Patronat d’Esports, només té veu sense dret a vot.
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V – INFORMACIÓ TEMES PENDENTS( Telefonia, semàfors, Obres Consell, etc.)
Telefonia:
En aquests moments la reclamació es troba aturada. S’explica que Telefònica va
demanar una relació de noms i telèfons de les persones que patien problemes per
poder contactar amb elles i veure realment on radicava el problema. Després de
diverses reclamacions fetes a l’AVV Sant Mamet, tant per mail com per telèfon, es va
decidir fer un requeriment, i si en el termini establert no es presenta, es donarà per
tancada la gestió per part del Consell.
Entre els presents es fa saber que el problema que hi ha és l’ADSL, s’informa que com
ja es va explicar en anteriors plenàries, la reclamació que es feia a Telefònica era
sobre el servei bàsic, però potser si s’aconseguia que milloressin el servei bàsic
també s’aconseguiria millorar l’ADSL.
L’AVV Sant Mamet es compromet a fer arribar la llista.
Passera:
S’informa que la passera per accedir del pàrquing fins a la zona esportiva no està
previst fer-la, però que s’ha demanat un estudi de valoració i seguretat per saber si les
mesures que hi ha actualment per accedir des del pàrquing, per la carretera, fins a la
zona esportiva són suficients, o quines caldrien per garantir la seguretat dels vianants.
La Sra. Pou pren la paraula i diu que es miri de senyalitzar millor el pàrquing nou,
perquè els vehicles arriben fins al pàrquing de la zona esportiva i com que no troben
lloc, donen la volta. Es pren nota.
Semàfors:
El Sr. Ferran diu que de moment està parat, no hi ha res en funcionament i s’està
estudiant que es farà. Els primers que pressionen perquè es posi en marxa són
l’empresa adjudicatària.
Entre els presents es manifesta que els vehicles segueixen corrent, tot haver-n’hi els
ressalts.
El Sr. A. Profitós pregunta si s’informarà d’una cosa feta o es demanarà opinió abans
de fer-la.
El Sr. Ferran contesta que s’està fent l’estudi, que és probable que hi hagi dues o tres
propostes i que quan s’hagi de fer, es farà saber.
Neteja:
A causa de les queixes rebudes per la poca neteja que es fa del Consell, s’ha demanat
còpia del contracte per veure que és el que diu i després intentar parlar amb els
adjudicataris.
Llum al primer revolt del camí de Can Suquet:
De moment no està previst fer-ho, però s’ha demanat saber si és per un problema
tècnic o per una qüestió pressupostaria.
Anul·lació fossa sèptica:
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Des de l’àrea d’Obres i Serveis estan estudiant la manera de fer la connexió, perquè
no hi hagi problemes.
Canvi ubicació jocs infantils del Consell:
Com que no compleixen la normativa, s’ha demanat a l’àrea d’Obres i Serveis que
facilitin un plànol amb la nova ubicació. Un cop es tingui es farà la consulta amb les
entitats perquè donin el vistiplau, ja que són les que poden tenir problemes a l’hora de
realitzar activitats al pati.
Camí Can Diego:
S’ha demanat a l’àrea de Pagesia que es faci un requeriment als propietaris de la
parcel·la que hi ha a l’entrada del camí de Can Diego, perquè facin una neteja, ja que
els arbres estan molt secs, i de tant en tant fan que caiguin al mig del camí.
També hi ha pendent l’enllumenat públic dels carrers Tulipa, Gerani, etc.

VI - INFORMACIONS DE LES ENTITATS
El Sr. Mauri en representació del Club Petanca fa saber que els dissabtes a la tarda hi
ha les meles.
Pren la paraula la Sra. Lourdes Diaz, en representació de la Unió Esportiva Corró
d’Amunt per dir que l’equip de futbol va quedar primer al triangular de Corró d’Amunt i
4t al torneig de Les Franqueses del Vallès.
A continuació la Sra. Conxita en representació del Grup teatre Boina, informa que el
pròxim 11 d’octubre de 2015 tindrà lloc la Festa de la Vellesa, que la invitació s’envia a
les persones que estan censades al municipi, però que si hi ha alguna persona que no
ho estigui i tingui més de 65 anys que li faci saber.

Pren la paraula la Sra. Pou en representació de l’AVV Sant Mamet per informar que ja
disposen de loteria.
El dia 4 d’octubre se celebrarà la Festa de la Germandat.
També informa que hi ha canvis en relació al Passatge del Terror i dóna la paraula al
Sr. Xavier Monells, que informa que aquest any es vol fer en una carpa, i s’instal·larà
en el camp del costat.
El Sr. Ferran demana que facin arribar al Consell còpia de la sol·licitud i mirarà de fer
el seguiment.
El Sr. Albert Costa en representació del Club Ciclista informa que el pròxim 18
d’octubre tindrà lloc 9a Cursa 3 hores Copa Catalana de Resistència de BTT.

VII - TORN OBERT DE PARAULES
El senyor President dóna pas a les intervencions.
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Es demana que les herbes que hi ha al llarg de la carretera BV-5151 es tallin amb més
freqüència, almenys en les èpoques que creix més sovint, ja que dificulten la visibilitat
dels cotxes. Es pren nota
Un veí fa saber que relatiu a les regularitzacions de l’Impost de Bens Immobles (IBI)
per regularització cadastral, que han rebut molts veïns i veïnes de Corró d’Amunt,
enlloc consta el barem de valoració que s’aplica.
El Sr. Ferran Jiménez explica que aquesta regularització l’ha realitzat la Direcció
General del Cadastre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que això ve
motivat per no declarar l’alta o modificació d’obres o construccions (obra nova,
reformes, canvis d’ús, piscines, etc.) cosa que s’hauria de fer en demanar un permís
per fer una obra.
De totes maneres diu que els propietaris i propietàries d’aquells immobles afectats per
aquest procediment que no estiguin conformes, poden presentar al·legacions al
Cadastre.
Entre els presents es fa saber que en cap moment et diuen el que tenies abans, es
demana saber d’on ve la diferencia i que es faciliti els barems de valoració.
Es mirarà demanar a un tècnic del Cadastre com es fa la valoració.
Per altra banda es demana que l’Ajuntament faci constar en les llicències que
concedeix per obres, un punt on s’informi que qualsevol alta o modificació cal
comunicar-ho al Cadastre. Es faran les peticions.
El Sr. Ferran informa que falta aprovar l’acta anterior, es farà la consulta amb
secretaria.
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la
sessió, quan són aproximadament dos quarts d’onze de la nit.
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