
 
 
 
ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
 
Data: 2 de novembre de 2015 
Horari: 20,30 a 22,00 hores  
Lloc: Seu del Consell del Poble de Llerona 
 
Hi assisteixen: 
 
ROSA MARIA PRUNA, presidenta 
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, vocal 
ELISABET PERICAS TAULATS, vocal 
ISIDRE GARRIGA PORTOLA,  vocal 
JOSEP GIRBAU, vocal 
GLORIA LLOREDA,  vocal 
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, vocal 
MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada 
 
Excusen la seva assistència:  
 
JOSEP LLEONART, vocal 
JAUME LLOREDA, vocal 
SONIA DE ALIER MILLET, vocal 
 
I 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 5 d’octubre 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 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, així com es dóna compte dels diferents 
moviments del Registre del Consell i d’informacions diverses.  
 
PLE DEL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2015 

PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL 
VEÏNAT DE LLERONA COM A MEMBRES INTEGRANTS DEL CONSELL DEL 
POBLE DE LLERONA  



PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2016  

MOCIÓ DE SUPORT A LES PERSONES IMPUTADES PER L’ORGANITZACIÓ DEL 
PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA EL 9 DE 
NOVEMBRE DE 2014  

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES SOBRE LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ 
OFICIAL DE LLOGUER  

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN 
COMÚ EN RELACIÓ A LES BEQUES-MENJADOR PER ALS INFANTS EN SITUACIÓ 
DE VULNERABILITAT  

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL SOBRE LA NORMATIVA CATALANA RELATIVA 
A LA POBRESA ENERGÈTICA  

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL AMB MOTIU DEL 75è ANIVERSARI DE 
L’ASSASSINAT DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I JOVER  

MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE: 
 
Registres d’entrada: 
 
ASAJA sol.licita us de la sala del consell per reunió sobre el  problema dels senglars 
 
ASAJA sol.licita la sala del consell per formació 
 
Festes Laurona, sol.licita subvenció per pagar la fra. de la carpa que es va adquirir per 
la festa major de Llerona. 
 
El CAP (Seguretat Social) sol.licta l’ús de la sala del consell per les vacunacions de la 
grip el 21 d’octubre 
 
Les Franqueses Imagina sol.icita la sala del consell per fer l’assemblea ordinària el 27 
de novembre 
 
III. INFORMACIÓ PRESIDÈNCIA:  

Pren la paraula la senyora presidenta i informa de les  de novetats de la Festa de la 
Mongeta del Ganxet entre les quals destaquen un cercavila amb els tres gegants de 
l’Associació de Gegants de les Franqueses, una aixecada de castells amb els Xics de 
Granollers, una cantada de l’himne de Llerona i una trobada entre productors de 
mongeta del ganxet i restauradors. Enguany la Festa, plenament consolidada, arriba a 
la cinquena edició i per aquesta ocasió s’ha volgut comptar amb la participació del 
cuiner Carles Gaig. Properament, es donaran a conèixer els detalls de la Festa a 
través del web municipal i de la distribució de tríptics informatius. 

Informa que l’Associació Hàbitats farà una actuació al riu dissabte a l’alçada de Cal 
Forcaire cap a Canovelles. 



IV. INFORMACIÓ ENTITATS: la senyora presidenta invita a les entitats presents que 
si tenen quelcom que comunicar. 
 
Pren la paraula el senyor Isidre Garriga en representació de l’entitat festes Laurona i fa 
el recordatori de que el proper 8 de novembre es farà la caminada popular, i que 
compleix 25 anys. 
 
Pren la paraula la senyora Glòria Lloreda i comenta que properament es farà 
l’exposició a l’Hotel Ciutat de Granollers, convicant a tothom que vulgui anar. 
 
El regidor Jordi Ganduxé (CiU) i la regidora Elisabet Pericas (ILFC-E) van informar 
sobre les reunions que duen a terme les comissions creades perquè els veïns i veïnes 
de Marata, Corró d’Amunt i Llerona decideixin quines mesures de pacificació desitgen 
per a la carretera de Cànoves (BV-5151) i per al Camí Vell de Marata. Segons els 
regidors, les reunions van avançant. Ja se n’han celebrat dues i a la tercera es preveu 
la participació de tècnics de la Diputació de Barcelona. De fet, la Diputació és la titular 
de la via BV-5151 i el projecte que va presentar defensa la construcció d’una rotonda a 
la cruïlla d’aquesta carretera i el Camí Vell de Marata. En principi, abans de Nadal 
s’haurà arribat a un consens entre els veïns i veïns de les poblacions afectades, 
l’Ajuntament i la Diputació. 
 
També informa la regidora Elisabet Pericas que han presentat una moció al ple sobre 
les beques de menjador, perquè la Generalitat es faci càrrec. 
 
V.-TORN OBERT DE PARAULES.-   
 
La senyora  PRESIDENTA dóna pas a les intervencions. 
 
Pren la paraula un veí i comenta que amb les obres que esta fent el club de tennis dels 
Gorcs, s’han abocat al gorc les restes vegetals amb tot el que això comporta de 
brutícia i embossament del gorc. 
 
Hi ha un veí que comenta que les bústies dels Gorcs,  el lloc on estan ubicats s’omple 
tot de grassa degut a que la cuina del restaurant del club esta just al costat. Demanen 
una solució. 
 
Es demana per can Baldic una vitrina d’ informació. 
 
Es reitera la queixa de que segueixen tirats uns matalassos a l’entrada de can Parets. 
 
S’informa que en el carrer Angel Guimerà hi ha una part que esta malmès 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.   
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