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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ 
D’AMUNT 
 
Data: 30 de novembre de 2015 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Horari: 20:00 a 22:20 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. APROVACIÓ DE LES ACTES  DE LES SESSIÓNS ANTERIORS (28 
de setembre i 5 d’octubre de 2015) 

 
A continuació es dóna pas a l’aprovació de l’acta del 28 de setembre de 2015. 
 
Pren la paraula el Sr. Profitós i diu que a l’acta hi ha un paràgraf que diu: 
 
“El Sr. Ferran diu que aquesta reunió està sent molt positiva i entre tots els presents 
com a conclusió es manifesta que estan a favor de la rotonda però sense descartar 
altres possibles solucions” 
 
Segons el Sr. Profitós diu que la pregunta va ser ¿qui estaria disposat a acceptar una 
rotonda?, i la majoria va aixecar la mà, demana que es faci l’esmena. 
Pren la paraula el Sr. Ferran i  manifesta que la conclusió és la mateixa però que si 
tothom està d’acord,  es faci l’esmena. 
 
Tothom està d’acord i s’aprova l’esmena següent: 
 
“El Sr. Ferran diu que aquesta reunió està sent molt positiva i tots els presents estan 
disposats a acceptar una rotonda sense descartar altres possibles solucions” 
 
L’acta queda aprovada. 
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A continuació es dóna pas a l’aprovació de l’acta extraordinària que va tenir lloc el 5 
d’octubre. 
S’informa els presents que la Sra. Teresa Sorribas, com a membre representant de la 
comissió per la seguretat de la Carretera BV-515,  se li va fer arribar un esborrany de 
l’acta, en la qual es feia una al·lusió a la seva persona i que mitjançant un correu 
electrònic que va adreçar al Consell, demanava que es retires i no constes en acta. 
 
A continuació es llegeix el que deia el paràgraf: 
 
“Es manifesta que la Sra. Teresa Sorribas que és una de les representants titulars, ha 
marxat a mitja reunió i es posa en dubte si pot defendre l’opinió dels veïns i veïnes de 
Corró d’Amunt i que potser caldria substituir-la. També es manifesta que ha donat la 
impressió de no estar molt a favor del projecte de la rotonda.” 
 
El Sr. Ferran i el Sr. Profitós demanen que es faci una l’esmena perquè consideren 
que és més correcte, i on diu: 
 
 “ha marxat a mitja reunió” digui  “abans de finalitzar la reunió...”  
 
Pel que fa a la petició de la Sra. Teresa Sorribes de què no es faci constar en acta, es 
manifesta que el recollit és el que es va manifestar, tot i que s’acorda que es faci 
menció a les persones que ho van dir. 
 
La Sra. Conxita diu que ella ho va dir però creu que eren més persones, i si cal posar 
el seu nom, no hi ha problema. El Sr. Lluís Gómez, Josep Mauri i Mati Narvaez també 
estan d’acord que constin els seus noms, ja que van recolzar el que va dir la Sra. 
Conxita. 
 
L’esmena queda de la següent manera: 
 
“La Sra. Conxita manifesta que la Sra. Teresa Sorribas que és una de les 
representants titulars, ha marxat abans de finalitzar la reunió i es posa en dubte si pot 
defendre l’opinió dels veïns i veïnes de Corró d’Amunt i que potser caldria substituir-la. 
També es manifesta que ha donat la impressió de no estar a favor del projecte de la 
rotonda. El Sr. LLuís Gómez, Josep Mauri i Mati Narvaez., manifesten està  d’acord 
amb el que ha dit la Sra. Conxita. 
 
 S’accepta l’esmena i s’aprova l’acta. 
 
El Sr. Ferran diu que a partir d’ara quan es faci al·lusió a una persona s’agafarà el nom 
i cognoms de la persona i constarà en acta. Tothom està conforme. 
 
 
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 
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Ple de data  24 de setembre de 2015 
 
PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS 
DE LES ENTITATS DE CORRÓ D'AMUNT COM A MEMBRES INTEGRANTS 
DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D'AMUNT 
 
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I 
UNIÓ, IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ, GRUP SOCIALISTA, 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL I 
CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES, DE SUPORT A L'ACOLLIDA DE 
POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA 
MEDITERRÀNIA 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES SOBRE LA CREACIÓ D'HORTS SOCIALS AL NOSTRE 
MUNICIPI 
 
Ple de data 29 d’octubre de 2015 
 
PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS 
DEL VEÏNAT DE CORRÓ D'AMUNT COM A MEMBRES INTEGRANTS DEL 
CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D'AMUNT 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2016 
 
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 
 
JUNTES DE GOVERN LOCAL 
 
Data 28 de setembre de 2015 
 
PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER A LA 
GESTIÓ, ORGANITZACIÓ I IMPARTICIÓ D'UN CURS EMMARCAT DINS 
L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE "PROMOURE L'OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA 
LOCAL AL VALLÈS ORIENTAL" 
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Data 5 d’octubre de 2015 
 
 
PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA 9a CURSA DE 3 
HORES COPA CATALANA DE RESISTÈNCIA DE BTT A LA ZONA ESPORTIVA 
MUNICIPAL DE CORRÓ D'AMUNT, EL PROPER DIA 18 D'OCTUBRE DE 2015, 
AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS  
 
Data 13 d’octubre de 2015 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ AL II PLA COMARCAL 
D'IGUALTAT DE GÈNERE 2015-2018 DEL CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL 
 
Data 26 d’octubre de 2015 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LLICÈNCIA PER A ESPECTACLE PÚBLIC O 
ACTIVITAT DE CARÀCTER EXTRAORDINARI PER LA CASTANYADA 2015  
 
PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA D'OBRES DE SERVEIS, 
EXPEDIENT D'OBRES DE SERVEIS 2015/2, A GAS NATURAL DISTRIBUCION 
SDG, SA PER REALITZAR EL PROJECTE D'AUTORITZACIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DE GAS NATURAL CAT-132 
REFORÇ GASODUCTE 01 MOP-49,5 BAR DES DE LA POS. 5D.04 A LA XARXA 
DE TRANSPORT BÀSIC, A EXECUTAR A LA CARRETERA BV-5151, DEL PK 
4+136 AL PK 4+211, MARGE ESQUERRA SENTIT LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS - CÀNOVES, TRAM NO URBÀ D'AQUEST TERME MUNICIPAL 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL 
SECTOR C (CORRÓ D'AMUNT) DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
Data 5 de novembre de 2015 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ  AL 
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I 
MEDI NATURAL, EN EL MARC DE LA RESOLUCIÓ ARP/2207/2015, DE 28 DE 
SETEMBRE, PER REALITZAR LA MILLORA DE VIALS APTES PER A 
VEHICLES D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE CAMPANYA DE JOGUINES 2015 
"AJUDA'NS PERQUÈ CAP NEN/A DE LES FRANQUESES NO ES QUEDI SENSE 
JOGUINA AQUEST NADAL" 
 
Data 26 de novembre de 2015 
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PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER A LA 
GESTIÓ, ORGANITZACIÓ I IMPARTICIÓ D'UN CURS, I L'AMPLIACIÓ DE 
L'ASSEGURANÇA DE LES ACCIONS FORMATIVES EMMARCADES DINS 
L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE "PROMOURE L'OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA 
LOCAL AL VALLÈS ORIENTAL" 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'APORTACIÓ ECONÒMICA A L'ASSOCIACIÓ 
DE NENS AMB CÀNCER - AFANOC PER A LA CAMPANYA "POSA'T LA 
GORRA!" 
 
DECRETS 
 
Decret 812/2015 de data 21 de juliol de 2015 on resolc restar assabentats de la 
comunicació prèvia d’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic amb emplaçament a Can 
Cabessa de Corró d’Amunt 
 
Decret 1486/2015 de data  2 de novembre de 2015 on 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 generals que tondran lloc el 20 de desembre de 
2015 
 
Decret 1581/2015 de data 24 de novembre de 2015 on resolc aprovar el calendari 
fiscal per a l’execici 2016 
 
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE: 
 
Registres d’entrada: 
 
RE 2015/52 Invitació de l’AVV Sant Mamet al president del Consell, per assistir el dia 4 
d’octubre a la Diada de la Germandat. 
 
RE 2015/53 Trasllat acord Ple 24/9/15 nomenant els membres integrants del Consell 
del Poble de Corró d’Amunt. 
 
RE 2015/54 Instància de l’AVV Sant Mamet, demanant l’ús del Consell del 14 
d’octubre fins al 6 de novembre de 2015, per la celebració del Passatge del Terror. 
 
RE 2015/55 Instància del ICASS, demanant l’ús del Consell el 21 d’octubre de 2015, 
per realitzar la campanya de vacunació. 
 
RE 2015/56 Instància del Club Ciclista, demanant l’ús del Consell el 22 de novembre, 
per la celebració d’una festa amb els col·laboradors. 
 
RE 2015/57 Instància del Grup teatre Boina, on demanen l’ús del Consell, fins a l’agost 
del 2016, per l’assaig de teatre. 
 
RE 2015/58 Trasllat acord Ple del 28/10/15, ratificant el nomenament del Sr. Lluís 
Gómez com a membre del Consell. 
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RE 2015/59 Instància del Grup Teatre Boina, on comuniquen les persones que tenen 
claus del Consell i les persones que tindran autorització per demanar-les a la zona 
esportiva. 
 
RE 2015/60 Instància de l’AVV Sant Mamet, on trameten relació de veïns/es afectats 
pels problemes amb la telefonia. 
 
RE 2015/61 Instància de l’AVV Sant Mamet, on sol·liciten l’ús del Consell, el 14 de 
novembre per un berenar-sopar amb els col·laboradors del Passatge del Terror. 
 
RE 2015/62 Instància de la Unió Esportiva de Corró d’Amunt, on comuniquen que no 
tenen claus del Consell i sol·liciten una còpia de les mateixes. 
 
RE 2015/63 Instància del Club Ciclista, on comuniquen les persones que tenen claus 
del Consell i les persones que tindran autorització per demanar-les a la zona esportiva. 
 
RE 2015/64 Instància del Club Petanca, on comuniquen les persones que tenen claus 
del Consell i les persones que tindran autorització per demanar-les a la zona esportiva. 
 
RE 2015/65 de l’AVV Sant Mamet, on comuniquen les persones que tenen claus del 
Consell i les persones que tindran autorització per demanar-les a la zona esportiva. 
 
 
Registres de Sortida: 
 
RS 2015/50, Comuniquem al Patronat d’Esports el nom del representant que formarà 
part del Consell d’Administració del Patronat. 
 
RS 2015/51 Comuniquem a l’àrea de Secretaria, el nom del representant veïnal que 
formarà part del Consell del poble de Corró d’Amunt. 
 
RS 2015/52 Comuniquem a l’àrea de Secretaria, els noms dels titulars i suplents que 
formaran part de la comissió per la seguretat de la carretera BV-5151. 
 
RS 2015/53 Comuniquem al Grup teatre Boina, confirmació assistència del president a 
la Festa de la Vellesa 2015. 
 
RS 2015/54 Comuniquem a l’àrea de Gent Gran, autorització de l’ús del Consell, per la 
realització del Taller de Memòria. 
 
RS 2015/55 Comuniquem a l’AVV Sant Mamet, autorització de l’ús del Consell, per la 
realització del VII Passatge del Terror. 
 
RS 2015/56 Comuniquem a l’ICASS, autorització de l’ús del Consell, per la campanya 
de vacunació. 
 
RS 2015/57 Comuniquem a l’àrea d’Obres i Serveis, les deficiències existents en 
seguretat contra incendis. 
 



   
 
 
 
 
 
 

 

PLE 30-11-15 

7

RS 2015/58 Sol·licitem  a les entitats de Corró d’Amunt, una relació de les persones 
que tenen claus del Consell i el nom de dues persones que podran demanar la clau a 
la zona esportiva. 
 
RS 2015/59 Comuniquem al Club Ciclista, autorització de l’ús del Consell el 21 de 
novembre per la  celebració de la Festa de col·laboradors. 
 
RS 2015/60 Comuniquem al Grup Teatre Boina, autorització de l’ús del Consell fins al 
mes d’agost per l’assaig de teatre. 
 
RE 2015/61 Comuniquem a l’AVV Sant Mamet, autorització de l’ús del Consell, el 14 
de novembre, per la celebració d’un berenar-sopar amb els col·laboradors del túnel del 
terror. 
 
Una vegada finalitzada la lectura dels acords, el Sr. Ferran Jiménez s’ofereix a 
respondre o aclarir qualsevol pregunta o dubte sobre els mateixos. 
 
 
Pel que fa la llicència d’Obres que s’ha aprovat per JGL el 26 d’octubre de 2015  i que 
ha demanat Gas Natural per unes obres al terme de Corró d’Amunt, es fa una breu 
explicació. 
Les  obres consisteixen en la construcció d’una canalització en Alta Pressió B (49.5 
bar) per al reforç del Gasoducte-01 al seu pas per aquest Terme Municipal. Aquestes 
són les instal·lacions necessàries pe a incrementar el cabal del Gasoducte-01 MOP-
49.5 bar i poder garantir el subministrament present i futur a l’àrea d’influència del 
terme municipal. 
Les instal·lacions que formen part del projecte consten bàsicament d’una conducció de 
gas natural en el rang de 12’’, així com les instal·lacions auxiliars que permeten el seu 
correcte funcionament. Això consisteix en una xarxa de reforç d’una cinquantena de 
metres i un recinte tancat on s’instal·larà la Posició de Vàlvules. 
 
El Sr. Lluís Gómez pregunta si això significa que tindrem gas? 
El Sr. Ferran contesta que no, que el que volen fer és donar més pressió i que per 
demanar que arribi el gas a Corró s’hauria de fer una petició conjunta de tots els 
veïns/es. 
 
En la propera plenària el Sr. Ferran diu que es portarà la documentació i plànols,  per 
si algú ho vol consultar. 
 
A continuació el Sr. Ferran proposa canviar l’ordre del dia i passar al punt 5 
 
5. INFORMACIONS DIVERSES 
 
Es dóna compte dels assumptes pendents: 
 
S’ha desplaçat  el senyal d’aparcament a la corba on ara hi ha els rètols del restaurant 
Tasta Olletes, per identificar millor el pàrquing que hi ha a la zona esportiva. 
Es demana que també s’identifiqui el núm. de places que hi ha a cada pàrquing, es 
contesta que ja està demanat. 
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Es procedirà al repintat del voral destinat al pas de vianants, així com reforçar la 
senyalització vertical per advertir als vehicles de la presència dels vianants, aquesta 
actuació de moment està pendent, ja que es realitzarà conjuntament amb altres 
actuacions que es faran al municipi. 
 
També s’ha demanat esbrossar el torrent, però segons ens han informat des de l’àrea 
de Pagesia, aquest any no hi ha partida pressupostària i  es deixa per l’exercici 2016. 
 
Aquest mes de desembre es procedirà a l’esbrossada del camí de Cal Ferrer. 
 
El Sr. Lluís Gómez fa una queixa pel mal estat en què es troben  les pistes de pàdel i 
la falta de manteniment que hi ha, segons diu, hi ha gent que ha deixat de venir per 
l’estat en què es troben. 
 
La Sra. Lourdes informa que la Unió Esportiva també ha fet arribar diverses queixes al 
Patronat d’Esports 
 
El Sr. Ferran diu que es passarà nota i demanarem una resposta. 
 
També s’ha demanat a Seguretat Ciutadana  la col·locació d’uns ressalts a l’Avda. 
Major de Can Suquet per reduir la velocitat dels vehicles,  aquesta proposta 
s’estudiarà en la propera comissió de seguretat que tindrà lloc el 16 de desembre. 
 
A continuació s’informa que el dia 29 de novembre va tenir lloc una campanya de 
recollida d’aliments i que aproximadament es van recollir uns 90 kg. 
El Sr. Ferran diu que s’ha de decidir a quina entitat es destinaran els aliments. 
Actualment en el municipi hi ha dues entitats que són el Xiprer i Manà. 
S’acorda que el recaptat es reparteixi a totes dues entitats, a parts iguals i una 
aportació econòmica per valor de 500 € per a cadascuna d’elles. 
 
El Sr. Ferran també informa que s’està fent una revisió de les zones enjardinades, com 
és el cas del parc de Can Suquet. Actualment els jocs infantils que hi ha no 
compleixen la normativa. S’està mirant de treure’ls i posar alguna cosa, com si fos un 
punt de trobada. 
 
La Sra. Pou demana que es miri de suprimir les barreres arquitectòniques que té 
aquest parc. 
 
El Sr. Ferran també informa  que es van presentar dues propostes per canviar la 
ubicació dels jocs infantils que estan situats al pati del Consell i que s’ha d’acabar de 
decidir. 
 
Pel que fa a l’estat de comptes del Consell, queda aproximadament  un romanent 
d’uns 4.000 €. Entre les propostes que van aportar, hi havia les de fer xerrades, una 
sortida, la col·locació d’un rètol identificatiu del Consell a la tanca exterior, l’adquisició 
d’un projector amb pantalla, portàtil o un equip de so. 
 
La Sra. M. Àngels Pou proposa si no és molt tard fer un calendari. 
El Sr. Ferran contesta que és massa just però de cara a l’any vinent, es pot tenir en 
compte. 
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S’informa dels diferents pressupostos i es descarta l’equip de so per disparar-se el 
pressupost i s’acorda l’adquisició del rètol identificatiu del Consell de mida 60 x 90 cm i 
la compra del portàtil, el projector i la pantalla. Aquesta última es mirarà si cal que sigui 
de mida més gran. 
 
La Sra. M. Àngels demana que es miri de comprar també una gravadora amb micro 
per gravar les sessions. 
El Sr. Ferran contesta que la transcripció de l’acta no ha de ser literal. 
 
Sobre el tema de la telefonia, el Sr. Ferran Jiménez informa que el dia 11 de desembre 
es comptarà amb la visita de la Delegada Territorial del Govern de la Generalitat, que 
prendrà nota de les deficiències. 
Amb això diu que no vol dir que s’aconsegueixi res, però hi haurà una persona que ens 
ajudarà en aquest tema. 
 
El Sr. Lluís Gómez pregunta si la llei no ho permet exigir. 
 
El Sr. Ferran diu que anirem a demanar que tot funcioni, i aconseguir que les 
operadores es retractin en les respostes i es manifestin. 
 
Una veïna diu que no només es demani que funcioni el servei domèstic sinó que 
també es pugui treballar des de casa. 
 
El Sr. Albert Costa demana que es faci la consulta a Telefònica, de si la instal·lació de 
fibra òptica que s’està instal·lant a Sant Antoni, arribarà fins a Cànoves i Corró 
d’Amunt. 
 
Es pren nota i a la interna es portarà  la resposta. 
 
El Sr. Lluís Gómez diu que si això pot anar lligar amb la llum, perquè sobretot quan hi 
ha tempesta, marxa la llum. 
 
El Sr. Albert Costa afegeix que el problema de l’ADSL diu és endèmic, i els veïns de 
Corró d’Amunt no s’han mogut prou, en canvi a Marata, el problema ja està solucionat. 
 
 
IV. INFORMACIÓ DE LES OPCIONS PER NUMERAR DE NOU LES CASES 
DE LA CTRA. DE CÀNOVES DE CORRÓ D’AMUNT. 
 
A continuació una veïna mostra les cartes que correus ha deixat erròniament. Fan 
saber que actualment el servei de repartiment de cartes ha empitjorat i que hi ha 
moltes errades. 
Aquest problema, segons diu el Sr. Àlex Vega, també passa a la urbanització. 
 
El Sr. Ferran diu que es farà arribar una queixa a Correus. Els  presents demanen que 
la queixa sigui l’ Ajuntament qui la faci. 
 
El Sr. Ferran pren la paraula i explica als presents que actualment tant Corró d’Avall i 
Corró d’Amunt existeix un carrer que té el mateix nom i la mateixa numeració i això fa 
que hi hagin aquestes errades.  
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Per això l’Ajuntament proposa dues opcions: 
- Numerar de nou les cases de la Ctra. de Cànoves 
- Canviar el nom de la Ctra. de Cànoves i numeració del tram de Corró d’Amunt 

 
Els presents es manifesten en desacord  i consideren que el problema està en el carter 
que no fa la feina ben feta. 
 
Els veïns també manifesten que si a les cartes s’especifica bé l’adreça i el nom de 
poble no ha d’haver-hi cap problema. 
 
Una veïna pren la paraula, hi diu que hi ha tres punts a tenir en compte: 
 

- La duplicitat dels números i del carrer. 
- El desconeixement per part de l’actual carter, cosa que amb l’anterior cartera 

no passava. 
- No especificar l’adreça correctament en les cartes. 

 
I proposa fer una recollida de signatures i demanar que es canviï el carter. 
 
Un veí manifesta no estar d’acord que sigui un problema del carter. 
 
El Sr. Albert Costa proposa si seria possible col·locar bústies per totes les cases de la 
carretera. 
 
El Sr. Ferran pren la paraula i diu que primer es farà una queixa a Correus i Unipost, 
que també fa repartiment de cartes, per altra banda, es farà una circular als veïns i 
veïnes de Corró d’Amunt informant de com han de fer constar l’adreça correctament  a 
les cartes (nom del carrer, número, si hi ha apartat de correus, codi postal i sobretot 
important fer constar Corró d’Amunt - Les Franqueses del Vallès). 
 
També el Sr. Ferran, diu que aprofitarà la visita de la Delegada per informar-la 
d’aquest tema. 
 
El Sr. Profitós pren la paraula i diu que vol que consti en acta que “hem suposat doncs, 
que no es vol canviar els números del carrer.” 
 
Pren la paraula el Sr. Ferran i diu que es deixi  de moment sobre la taula i que 
demanarà quins procediments cal fer i els passos a seguir. 
 
A continuació el Sr. Mauri pregunta si algú li pot explicar perquè quan es tracta d’una 
multa i s’envia per correu,  perquè la primera notificació que té el 50% de bonificació 
no arriba i la segona sí? 
També diu que es tingui en compte que es van multar un dia dos vehicles i que durant 
tres dies seguits va haver-hi cotxes aparcats que arribaven fins a la casa del Cal 
Forner  i no van ser multats. 
El Sr. Ferran diu que quan passi això que es faci una fotografia i se li faci arribar, i si 
estan mal aparcats i poden causar un accident que facin arribar la queixa. 
 
Per altra banda es demana que es col·loquin a sota el senyal de pàrquing tant de la 
zona esportiva com el senyal que hi ha al costat del cartell del Tasta Olletes,  uns 
indicadors amb els números de places que tenen. 
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També es fa una petició per senyalitzar amb una ratlla groga el tram que hi ha al carrer 
del Lliri que no es pot aparcar, ja que el senyal  vertical que hi ha,  no és gaire visible. 
 
III. INFORMACIÓ RELATIVA AL DESENVOLUPAMENT DE LES REUNIONS 
DE LA COMISSIÓ PER LA SEGURETAT VIARIA A LA CTRA. BV-5151 
 
Pren la paraula la Sra. Mati Narvaez titular representant a la comissió que manifesta 
als assistents  que la Sra. Teresa Sorribes els hi va comunicar la seva renuncia. 
El Sr. Ferran pregunta qui ho diu això, perquè oficialment no hi ha constància, i 
s’acorda que se li demanarà el seu posicionament. 
 
A continuació la Sra. Mati explica als presents que avui hi ha hagut una reunió amb la 
Diputació i que s’han presentat totes les propostes. La majoria volen el ressalt amb 
semàfor intel·ligent amb radar a excepció de CIU, que vol una rotonda de mides  més 
reduïdes, en comptes de 38 a 35, i el Consell del Poble de Corró d’Amunt, que estava 
disposat a acceptar una rotonda però sense descartar altres opcions. 
 
Segons explica la Sr. Mati, la Diputació ha comptabilitzat un total de 2.200 vehicles, 
dels quals uns 140 són pesants. El 70% va en direcció a Cànoves o Granollers. La 
Diputació ha descartat l’opció d’una plataforma elevadora amb creu perquè la 
normativa no ho permet, també consideren que la senyalització semafòrica no és la 
més indicada, es necessitarien 4 fases semafòriques i això requeriria un gran temps 
d’espera,  hi hauria tendència a saltar-se el semàfor. 
L’opció que els tècnics de la Diputació ara per ara recomanen, és la construcció d’una 
rotonda de 35 metres en compte dels 38. No es pot fer més petita perquè la normativa  
en zones interurbanes  obliga a un mida mínim de 35 metres i en estar ubicada en una 
línia recta el vehicle quan entri, ha de poder reduir la velocitat, cosa que amb els 
radars no es podria garantir.  
 
També s’ha mirat de desplaçar la rotonda cap al castell però consideren que pot 
suposar un problema per a la seguretat. 
 
El Sr. Ferran pregunta si és l’única proposta de la Diputació? 
 
La Sra. Mati respon que fins que no es tracti la seguretat de la carretera i la pacificació 
de Marata no es prendrà la decisió final. Tot depèn de la comissió de Marata. Ells 
volen fer que el camí de Marata sigui d’un sol sentit i obligar a la gent a donar més 
volta. La Diputació ha manifestat que si es demana això, no té sentit fer una rotonda. 
 
Un veí manifesta que el problema que hi veuen els veïns de Marata, és que es 
converteixi en una autopista i que no volen la rotonda. 
 
La Sra. Mati diu que s’ha insistit que la rotonda no absorbeix  el trànsit i per això els 
vehicles passen per Marata i Corró d’Amunt i s’ha demanat obligar els vehicles a 
agafar les vies que li corresponen. 
 
Ara tenen deu dies per presentar les propostes però han manifestat que estan en 
desacord, perquè hi ha molt poc marge de temps. 
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La Sra. Mati demana als presents que per poder continuar treballant en la pacificació 
de la carretera, que facin arribar fotografies de quines coses cal millorar al llarg de tota  
la carretera. 
 
El Sr. Profitós pren la paraula per explicar que els tècnics de la Diputació van venir per 
parlar de la solució a la cruïlla, que les propostes que van ser descartades va ser el 
pas elevat i el semàfor pel temps d’espera i perquè  les possibilitats de saltar-se’l eren 
elevades. 
Pel que feia  a la rotonda diu que van mostrar dubtes, pel que fa  a desplaçar-la una 
mica més avall. 
S’ha acordat mirar de rebaixar el tonatge de 7,5 a 3,5 i Seguretat Ciutadana s’ha 
compromès a fer el seguiment. 
 
Que la velocitat d’anar a 50 Km/h es compleixi. 
Pel que fa al camí de Marata, a la sortida de la Sandoz, s’ha proposat obligar als 
vehicles que vulguin anar cap a Cardedeu  girar a la dreta i anar fins a la rotonda per 
donar la volta i  els que vulguin agafar el camí de Marata obligar-los anar fins a  la 
següent rotonda a Cardedeu, perquè puguin donar la volta. 
 
També s’ha demanat la Diputació, que s’ha ofert,  la realització d’un estudi de mobilitat 
de la carretera. 
 
Continua dient que la Diputació ha reconegut que els vorals de la carretera estan 
malament i s’ha compromès que no tornaria a passar. 
També han  pres nota per revisar les cunetes, canals d’aigua i les basses d’aigua que 
es formen quan plou. 
 
El Sr. Profitós també adverteix que cal vigilar amb els radars mòbils. 
 
El Sr. Ferran pregunta si el cap de Seguretat Ciutadana ha dit que posaria un radar? 
 
El Sr. Profitós diu que ha dit aleatòriament. 
 
El Sr. Ferran contesta que això ja es fa de tant en tant. 
 
Un veí manifesta que en el camí de Marata  et trobes vehicles agrícoles de mides molt 
grans i que van a 40 Km/h. 
 
La Sra. Mati Narvaez diu que el camí de Marata és un camí agrícola i que no poden 
passar vehicles de gran tonatge. 
 
El Sr. Costa pren la paraula per dir que els vehicles agrícoles estan exempts i que en 
cas que un tràiler de gran tonatge hagués d’anar alguna granja de Marata, hauria de 
demanar el corresponent permís. 
 
Pren la paraula el Sr. Ferran per dir que es farà una reunió interna per parlar de les 
propostes. 
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V. INFORMACIÓ DE LES ENTITATS 

Es passa al torn de paraules 

 

VI. TORN OBERT DE PARAULES 
 
Un veí informa que la corba d’accés a Can Suquet es comença a glaçar i si es podria 
col·locar un contenidor de sal, com un any es va posar. 
 
Un altre veí diu que en relació amb l’enllumenat dels carrers del Lliri, Gerani, etc., ell 
va fer la petició a la sessió plenària del 30 de març i també mitjançant un correu a la 
secretaria del Consell, per incloure un tercer fanal al carrer Gerani. 
Es respon que aquesta petició es va derivar a l’àrea d’Obres i Serveis en el seu 
moment, es torna a prendre nota i es torna a passar. 
També aquest mateix veí diu que es miri d’aprofitar el pal de fusta que hi ha al carrer 
del Lliri en comptes de posar un fanal nou, ja que el nou es posarà pràcticament al 
costat. 
 
La Sra. Pou demana que es miri de controlar l’abocament de runes i altres materials al  
contenidor que hi ha a l’entrada de Can Sala i que se senyalitzi bé perquè la gent no 
deixi la runa. 
 
També es fa una petició per la col·locació d’un altre banc al costat del que hi ha davant 
la Masia de Can Suquet. Es pren nota i s’estudiarà. 
 
Pel que fa als contenidors, es demana revisar el contenidor que hi ha davant de Cal 
Noiet a Marata, que surt cap a la carretera, i el que hi ha davant de la Casa del Bosc, 
el qual està molt a prop del senyal indicador de Corró d’Amunt i que quan llences la 
bossa d’escombraries i gires et dificulta la visibilitat dels cotxes que baixen. 
 
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la 
sessió, quan faltes deu minuts per dos quarts d’onze de la nit. 
 


