
ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
Data: 14 de desembre de 2015 
Horari: 20,30 a 22,30 hores  
Lloc: Seu del Consell del Poble de Llerona 
 
Hi assisteixen: 
 
ROSA MARIA PRUNA, presidenta 
ELISABET PERICAS TAULATS, vocal 
ISIDRE GARRIGA PORTOLA,  vocal 
JOSEP GIRBAU, vocal 
GLORIA LLOREDA,  vocal  
SONIA DE ALIER MILLET, vocal 
JOSEP LLEONART, vocal 
MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada 
 
Excusen la seva assistència:  
 
JAUME LLOREDA, vocal 
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, vocal 
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, 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 novembre 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 donar compte, breument, 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 que s’indiquen a continuació:   
 
ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL: 

 
1. Junta de Govern Local del 12 de novembre de 2015: 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTINGUT I SIGNATURA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I 
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PER A LA PRESTACIÓ 
D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT I ENGINYERIA 
 



2. Junta de Govern Local del 3 de novembre de 2015: 
 
PROPOSTA PER A LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D'HONOR DEL MUNICIPI DE 
LES FRANQUESES DEL VALLÈS AL SENYOR MARCEL CAMPS BELLONCH 

 
PLE DEL DIA 26 DE novembre DE 2015 
 

DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA 
D’AJUST CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2015  

DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE 
PAGAMENT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2015 DE 
L’AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I L’EMPRESA MUNICIPAL LES 
FRANQUESES ENTORN VERD, SA, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL 
DECRET 635/2014, DE 25 DE JULIOL  

DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE 
LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT CORRESPONENT AL TERCER 
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES 
MUNICIPALS  

DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I L’EMPRESA MUNICIPAL LES 
FRANQUESES ENTORN VERD, SA A 30 DE SETEMBRE DE 2015, EN 
COMPLIMENT DE L’ORDRE HAP/2015/2012, D’1 D’OCTUBRE, DE 
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI 
ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I 
SOSTENIBILITAT FINANCERA  

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, ELS 
SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2014  

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D’HABITANTS AMB REFERÈNCIA A L’1 DE GENER DE 2015  

MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI APROVADA PEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA A LA SESSIÓ DE 9 DE NOVEMBRE DE 2015  

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES SOBRE EL COBRAMENT DE SUBVENCIONS EN DIVERSOS 
SERVEIS, PER PART DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DE LA 
REBAIXA DE L’IVA CULTURAL QUE AFECTA LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE 
PROXIMITAT I A L’ACCÉS A LA CULTURA EN L’ÀMBIT LOCAL  

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DE 
L’EXERCICI EFECTIU DEL DRET DE VOT DE LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL  



MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN 
RELACIÓ A LA PROBLEMÀTICA DEL SENGLAR  

 
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE: 
 
Registres d’entrada: 
 
Festes Laurona, sol.licita sala consell per un sopar i reunió el 31 de desembre de 2015 
 
Associació Cultural Art del Bonsai, sol.licita sala consell per una reunió de socis el 28 
de desembre de 2015 
 
Les Franqueses Imagina sol.icita sala consell per assemblea ordinària el 27 de 
novembre 

 
III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.- 

La senyora presidenta  Rosa M. Pruna, explica com anat la Festa de la Mongeta del 
Ganxet, festa que  es consolida dins el calendari de fires i festes tradicionals de 
Catalunya. més d’un miler de persones van passar pel recinte de les Antigues Escoles 
de Llerona per assistir a la 5a edició de la festa, el que suposa un nou rècord de 
participants.  

També comenta que a part de  la demostració de la batuda, garbellada i triatge de les 
mongetes del ganxet com es feia antigament, de les parades de productes de 
proximitat, del concurs de cuina i del tast que clou la jornada, enguany hi va haver un 
munt de destacades novetats.  

Es fa la primera trobada entre productors, restauradors i elaboradors de mongeta del 
ganxet. Amb l’assistència d’una quinzena de persones entre pagesos de la zona, 
cuiners del col·lectiu Cuina VO i un representant de la Unió de Consumidors de 
Catalunya, es van posar de manifest les principals característiques del llegum, les 
dificultats de la seva producció i comercialització així com la necessitat que hi hagi una 
major comunicació entre el sector productiu i el sector 
comercialitzador/transformador, per tal d’establir un bon equilibri entre demanda i 
oferta. L’objectiu és que aquesta trobada es converteixi en la llotja de la mongeta del 
ganxet i que d’aquí en pugui sortir el preu de venda de referència.  

Una altra novetat de la festa va ser la participació dels gegants de les Franqueses i de 
la colla castellera Xics de Granollers. Els primers van fer una cercavila des de l’envelat 
fins al pati de les Antigues Escoles passant pel camí de Can Toni. Un cop al pati, el 
Marquès, la pagesa i l’escolar van fer un ball. Acte seguit, els castellers van demanar 
la col·laboració de tothom per formar part de la pinya i van carregar i descarregar un 3 
de 6 i un 4 de 6.  

Pel que fa al 4t Concurs de cuina de la mongeta del ganxet, al qual es van presentar 
una quinzena de plats, va tornar a guanyar el primer premi el lleroní David Casares, 
que ja ho va fer l’any passat. El segon premi se’l va endur Conxita Soldevila, de Corró 
d’Amunt. 

Enguany, el jurat el formaven Benito Iranzo, del restaurant EnBoca de Mollet del 
Vallès; Jordi Roca, del restaurant La Masia de l’Ametlla del Vallès; i Ada Parellada, del 



restaurant Semproniana de Barcelona, que també va signar exemplars del seu llibre 
La cuina del ganxet, publicat l’any passat per l’Ajuntament de les Franqueses.  

El convidat d’honor d’enguany, el prestigiós cuiner Carles Gaig, Gaig va rebre el 
guardó de la cullera amb mongetes de plata realitzat per l’orfebre lleroní Xavier 
Cervera.  

Van assistir a la festa l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé; la vicepresidenta 
de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó; i el gerent del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, Ignasi Valls, a més de diversos regidors de 
l’Ajuntament de les Franqueses.  

Com cada any, han estat molts els mitjans de comunicació que s’han fet ressò de la 
festa, com ara TV3 i Ràdio 4. A més, enguany, a la tarda, es va retransmetre en 
directe des de l’envelat de les Antigues Escoles el programa 1món.cat de la Xarxa de 
Comunicació Local, que es va poder veure, de les 18 a les 20 h per una trentena de 
televisions locals de tot Catalunya.  

En altre ordre de coses la senyora presidenta informa que  a iniciativa del Consell del 
Poble de Llerona, els dies 24 i 25 de desembre tindrà lloc un recapte d’aliments per a 
les persones més necessitades del municipi. Les donacions es podran fer efectives a 
l’església de Santa Maria per la missa del Gall i a la de l’endemà, dia de Nadal.  

També va informa  que de cara a l’any vinent proposarà a la junta instal·lar un bidó de 
plàstic amb aigua a la capella de la Mare de Déu de Fàtima per regar les plantes i flors 
de les ofrenes tal com demanen els usuaris de l’espai, així com construir el tercer 
embellidor de contenidors de la brossa al carrer de dalt.  

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.- 

Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona i informa que 
es farà la festa de cap d’any i el caga tió juntament amb la penya Barcelonista, també 
informa que es farà el taller de fanalets el 5 de gener. 

Pren la paraula l’ Elisabet Pericas per informar sobre les reunions de les comissions 
que vetllen per la seguretat de la carretera de Cànoves, va dir als presents que s’havia 
quedat que els tècnics de la Diputació realitzaran un estudi que englobi les dues 
problemàtiques de la intersecció amb el Camí Vell de Marata com són la velocitat de la 
carretera i l’elevat trànsit del camí, a fi que proposessin una solució per a tot plegat 

Pren la paraula la Sònia en representació dels veïns i comenta que els caçadors no 
estan complint amb la normativa doncs estan caçant en el torrent. 

Pren la paraula el Josep Lleonart i comenta que s’està fent millores a les instal·lacions 
esportives. 

Pren la paraula la senyora Gloria Lloreda en representació de l’Associació l’Art 
del Bonsai informa de que l’exposició va anar molt be. 

V.-TORN OBERT DE PARAULES.-   

La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions. 



 

En el torn d’intervencions del públic es va tornar a preguntar  per la contaminació que 
suposadament emet l’activitat de l’empresa Befesa, situada al polígon industrial Pla de 
Llerona. La senyora presidenta  va dir que la conselleria de Territori i Sostenibilitat li 
havia assegurat que des del mes de maig l’empresa complia amb la normativa ja que 
el govern li havia fet instal·lar uns nous filtres sota amenaça de tancament.  

També va informar que des del mes de novembre i fins a finals de gener la Generalitat 
havia instal·lat finalment una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica 
a l’aparcament de les Antigues Escoles, tal com havia demanat reiteradament el 
Consell. Des del públic es va afirmar que des que hi ha l’estació mesuradora no s’ha 
tornat a veure la columna de fum que sempre es veia als vespres, però que patien 
perquè tornés a aparèixer un cop se n’anés el camió.  

La presidenta  va afegir que més endavant la Generalitat també instal·larà uns 
mesuradors de la qualitat de l’aire en diversos fanals i semàfors del municipi. Amb tot, 
la presidenta del Consell va dir que demanaria al govern que la unitat mòbil s’hi 
pogués quedar uns mesos més.  

Els veïns presents  van  tornar a demanar per la intervenció sobre un arbre descalçat 
que hi ha a la penya. Pruna va dir que ja s’havia avisat de la situació el propietari del 
terreny però que en ser una propietat privada l’Ajuntament no podia fer-hi res més.  

Finalment es va emplaçar tothom al proper ple del Consell, que tindrà lloc l’11 de 
gener. 

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

.  

 


