PLE 25-01-16

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ
D’AMUNT
Data: 25 de gener de 2016
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20.10 a 22.00 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
Mònica Sánchez, secretaria delegada
No hi assisteix: Lourdes Díaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva de
Corró d’Amunt
Intervé el Sr. Ferran Jiménez, per donar la benvinguda als assistents i per agrair-los la
seva presència a la sessió.

I.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

El Sr. Ferran pregunta si algú té alguna cosa a dir abans d’aprovar l’acta.
Mossèn Cardus pren la paraula i diu que a Informacions diverses hi ha un punt que
diu:
“Actualment en el municipi hi ha dos entitats que són el Xiprer i Manà”
Aquesta informació, segons diu, no és correcte perquè el Xiprer no és una entitat del
municipi, i en canvi Càritas sí, i no s’ha fet constar.
El Sr. Ferran li explica que tot i que la seu principal estigui a Granollers, el Xiprer
compta amb una nau al municipi que dóna el servei de repartiment d’aliments a les
persones del nostre municipi.
El Sr. Ferran li pregunta si en la sessió es va fer menció en algun moment a Càritas,
Mossèn li contesta que no i se li pregunta si el que recull l’acta és el que es va dir, el
Mossèn afirma que sí, però volia fer aquesta observació.
El Sr. Ferran diu que de cara a l’any vinent es tindrà en compte.
Així doncs es dóna per aprovada l’acta.
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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 21 de desembre de 2015

RENÚNCIA DE LA REGIDORA SRA. FRANCESCA MASCLANS BADIA
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1603/2015, DE DATA 30 DE
NOVEMBRE, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ
POLÍTICA DE DETERMINADES ÀREES
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1604/2015, DE DATA 1 DE
DESEMBRE, EN QUÈ ES RESOL REVOCAR LA DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS EN
MATÈRIA DE POLÍTIQUES SOCIALS EFECTUADA A FAVOR DE LA REGIDORA
MARINA GINESTÍ CRUSELLS I DELEGAR-LES AL REGIDOR FERRAN JIMÉNEZ
MUÑOZ
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1605/2015, DE DATA 1 DE
DESEMBRE, EN QUÈ ES RESOL REVOCAR LA DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS EN
MATÈRIA D'HISENDA EFECTUADA A FAVOR DEL REGIDOR SENYOR FERRAN
JIMÉNEZ MUÑOZ I ESTABLIR QUE SÓN ASSUMIDES PER L'ALCALDE
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DELS
ACORDS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES
DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS PER A
L'EXERCICI 2016, ADOPTATS EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 29 D'OCTUBRE DE
2015
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA
CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2016
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS IMAGINEM LES
FRANQUESES EN COMÚ I PARTIT DELS SOCIALISTES PER ESTABLIR UN
REGLAMENT D'AJUTS A LES FAMÍLIES DEL MUNICIPI AMB L'OBJECTIU DE
FACILITAR EL COMPLIMENT DE LES SEVES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES
VERS L'AJUNTAMENT
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS IMAGINEM LES
FRANQUESES EN COMÚ I PARTIT DELS SOCIALISTES PER IMPULSAR UNA
POLÍTICA DE TARIFICACIÓ SOCIAL EN ELS SERVEIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS
MUNICIPALS
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN
RELACIÓ A LA "CRIDA PER LA IGUALTAT AL MÓN MUNICIPAL"
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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN
COMÚ PER DEMANAR A L'AJUNTAMENT ASSUMIR LES BEQUES DE
MENJADOR QUE COMPLEIXEN REQUISITS PERÒ NO TENEN L'AJUT GARANTIT
PER MANCA DE RECURSOS A LA PARTIDA DE LA GENERALITAT
JUNTES DE GOVERN LOCAL
Data 3 de desembre de 2015

PROPOSTA PER A LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D'HONOR DEL MUNICIPI
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS AL SENYOR MARCEL CAMPS BELLONCH
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'APLICATIU DE PREINSCRIPCIONS ON-LINE DE
LES ACTIVITATS D'ESTIU I JULIOL ESPORTIU DELS PATRONATS MUNICIPALS
D'ESPORT I DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT
Data 10 de desembre de 2015

PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA 2a CAMINADA
SOLIDÀRIA - FESTES DE NADAL A CORRÓ D'AMUNT, EL PROPER 13 DE
DESEMBRE DE 2015, AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS
PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA ULLALS I LA
ULLALS DE LLET (CURSA DE CANICROSS I CANICROSSS INFANTIL) A CORRÓ
D'AMUNT, EL PROPER 20 DE DESEMBRE DE 2015, AL TERME MUNICIPAL DE
LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA IMPLANTACIÓ
D'UN SISTEMA PER A LA GESTIÓ DE LA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS
CONSUMS I SUBMINISTRAMENTS PER ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I
L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINSTRAMENT DE SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ORIENTACIÓ DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIANT SENSE
PUBLICITAT
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL TERCER
CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS
AJUNTAMENTS DE L'AMETLLA DEL VALLÈS, FIGARÓ-MONTMANY, LES
FRANQUESES DEL VALLÈS, LA GARRIGA I TAGAMANENT PER A L'EXECUCIÓ
DEL PLA SUPRAMUNICIPAL DE PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES I LA
PROMOCIÓ DE LA SALUT C17
Data 24 de desembre de 2015
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PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ D'UNA CAMPANYA DE
DONACIÓ DE SANG AL MUNICIPI, A CÀRREC DEL BANC DE SANG I TEIXITS
DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DECRETS
Decret 2016-0031 de data 11 de gener de 2016, posar a disposició dels candidats per
a la realització dels actes de campanya electoral, amb motiu de les eleccions agràries
del 28 de febrer de 2016, els següents locals i espais públics:
...........
Local: Seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt
Adreça: Carretera Cànoves, s/n
Dies disponibles: dies feiners i festius
Horari d’utilització: a partir de les 20 hores dies feiners i al matí els festius
.........
Decret 2016-0067 de data 12 de gener de 2016 nomenar al Sr. Alejandro Martín
Vàzquez com a Secretari accidental amb efectes 1 de gener de 2016.
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:
Registres d’entrada:
RE 2015/66 Instància de l’Avv Sant Mamet, on sol·liciten l’ús del Consell el dia 19 de
desembre de 2015 i el 3 de gener de 2016, per actes nadalencs.
RE 2015/67 Instància del Club Ciclista Corró d’Amunt, on sol·liciten l’ús del Consell el
31 de desembre, per la celebració de Cap d’Any.
RE 2015/68 Instància de Les Franqueses Imagina, on sol·liciten l’ús del Consell el 13
de febrer, per la celebració d’una assemblea.
RE 2016/1 Instància de l’Avv Sant Mamet, on sol·liciten l’ús del Consell el dia 13 i 14
de febrer, per la celebració del carnestoltes.
RE 2016/2 Instància de l’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament, on sol·liciten l’ús del
Consell des de febrer fins desembre, per dur a terme el Taller de Memòria i Història de
Vida.
RE 2016/3 Trasllat de l’àrea de Pagesia de l’Ajuntament, on comuniquen que s’ha
posat a disposició de la Junta electoral l’espai del Consell per la realització de actes de
campanya electoral amb motiu de les eleccions agràries.
Registres de Sortida:
RS 2015/62 Comuniquem a l’Avv Sant Mamet l’autorització de l’ús del Consell el dia
19 de desembre 2015 i 3 de gener de 2016, per actes nadalencs.
RS 2015/63 Trametem a Telefònica la instància presentada per l’Avv Sant Mamet,
amb la relació de persones que tenen problemes amb la telefonia a Corró d’Amunt.
RS 2015/64 Comuniquem al Patronat d’Esports l’escrit enviat als adjudicataris de la
zona esportiva amb les persones autoritzades a demanar les claus del Consell.
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RS 2015/65 Comuniquem als adjudicataris de la zona esportiva, les persones que
tindran autorització per demanar les claus del Consell.
RS 2015/66 Comuniquem al Club Ciclista l’autorització de l’ús del Consell el dia 31 de
desembre, per la celebració de la festa de fi d’any.
RS 2016/1 Comuniquem a Les Franqueses Imagina la no disponibilitat del Consell el
dia 13 de febrer de 2016.

III.

DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES PENDENTS
Queixa pel mal estat en el qual es troben les pistes de pàdel i la falta de manteniment:
S’informa que s’ha procedit a la reparació de la xarxa perimetral de les pistes així com
la reparació de la xarxa de les mateixes. També està pendent però programat una
actuació de manteniment a la gespa.
Aquestes millores, aniran a càrrec del concessionari, segons consulta feta a l’àrea
d’esports.
A continuació el Sr. Ferran informa que s’ha portat el projecte relatiu a les obres de
reforç del Gasoducte per si algú en finalitzar la sessió vol consultar-lo.
També s’informa que en el moment que es condicioni un armari, es comptarà amb un
arxiu amb informació relativa a Corró, que es podrà consultar sota petició.
La Sra. Pou demana que sigui qualsevol persona del Consell la que pugui facilitar
aquest arxiu, el Sr. Ferran diu que no tothom pot tenir clau i creu convenient que els
documents quan es consultin estiguin custodiats pels membres polítics del Consell.
El Sr. Àlex s’ofereix.
El Sr. Lluís Gómez pregunta si no es podria digitalitzar?
El Sr. Profitós contesta que no, perquè s’ha de diferenciar entre documents públics i
els que només es poden consultar.
Enllumenat públic:
S’informa que s’inclourà un tercer fanal al carrer Gerani i s’aprofitarà el pal de fusta
que hi ha al carrer del Lliri.
El Sr. Àlex diu que ha sortit una notícia a la web dient que s’instal·laran a finals de
mes.
El Sr. Lluís Gómez pregunta que s’hauria de fer per tenir els mateixos fanals que a la
resta del municipi? I també informa que al carrer Camèlia s’ha senyalitzat un punt per
col·locar un fanal i està just a sobre del clavegueram.
Es pren nota.
Un veí torna a demanar que els cables haurien d’anar per terra.
El Sr. Ferran contesta que tot això es farà quan hi hagi una actuació general al nucli.
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La Sra. Pou demana als regidors que mirin de tractar amb una mica de cura els temes
de Corró.
Col·locar un contenidor de sal a la corba de Can Suquet:
S’ha desestimat perquè la sal no estaria en bones condicions en cas de fer-la servir,
estaria dura.
En el moment que la policia detecti que la corba es pot glaçar o que hi hagi un
comunicat del Servei Meteorològic per possibles glaçades, es donarà avís a la brigada,
que la té disponible a les seves instal·lacions, perquè faci l’actuació.
Identificar el núm. de places que hi ha a cada pàrquing:
S’ha desestimat perquè no està posat enlloc i el fet d’indicar les places no farà que la
gent hi vagi a aparcar.
El Sr. Ferran vol puntualitzar que les desestimacions no estan fetes pel Consell sinó
per la Comissió de Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament.
Pintar ratlla groga al Carrer del Lliri perquè no aparquin els cotxes:
S’ha acordat desplaçar el senyal vertical de prohibició d’aparcament ajustat a la vorada
i amb el disc desplaçat cap a la vorera.
Abocador il·legal al costat del contenidor de Can Sala:
S’ha proposat la col·locació de senyals verticals informatives en relació a la prohibició
d’abocaments il·legals i la sanció aplicable.
Col·locació de ressalts a l’Av. Major de Can Suquet per reduir la velocitat dels vehicles:
S’informa als presents que s’ha de tenir en compte que els ressalts fan soroll i que una
altra opció seria variar l’estacionament.
Una veïna diu que no és una petició només seva i que ja es va demanar amb
anterioritat.
S’acorda que en el proper ple s’inclourà un punt a l’ordre del dia per consultar als veïns
si volen o no volen ressalts.
Contracte de manteniment de camins:
S’informa que el nou contracte encara no té data prevista, i quan es disposi de la
informació es donarà.
El Sr. Àlex pren la paraula i demana incloure un punt a l’ordre del dia de la propera
sessió perquè els veïns facin arribar les seves queixes i es tinguin en compte a l’hora
de fer el contracte.
El Sr. Profitós creu que les queixes no han variat gaire.
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La Sra. Pou pren la paraula i diu que en la interna del 14 de setembre de 2015 ja es va
fer saber que les terres les tornaven a deixar als marges i no se les emportaven.
El Sr. Profitós diu que hi ha un certificat però no un notari que ho certifiqui i el fet que
els marges creixen, indica que no es fa així.
La Sra. Pou pregunta: ¿si el contracte ja està vençut, qui fa el control?
El Sr. Profitós respon que se segueix fent el control, però un altra cosa és que
l’empresa estigui fent la pirula, i això l’ajuntament no ho pot controlar.
Una veïna diu que les terres les llencen a on poden i el Sr. Àlex demana que es faci
una inspecció.
El Sr. Ferran demanarà fer una inspecció ocular amb l’àrea de Pagesia.
Esbrossar camí Cal ferrer:
S’ha fet una actuació al mes de desembre.
A continuació una veïna diu que al camí de Can Cabeça han fet una tallada massiva
d’arbres i han deixat tot el brancam.
El Sr. Ferran respecta aquest tema, passa a llegir un correu que ha fet arribar l’àrea
de Pagesia, dels agents rurals de l’àrea Bàsica del Vallès Oriental.
L’aprofitament forestal que s’està fent al costat del camí de Can Cabeça, a la finca de
Can Camp, han de retirar les restes de brancada en una franja de vint-i-cinc metres a
cada costat dels camins principals, però és cert que la legislació sectorial obliga a ferho abans del període de risc d’incendi forestal, que és en principi del 15 de juny al 15
de setembre.
Considerant, però, l’actual situació d’alarmant dèficit hídric i consegüent risc d’incendi
forestal, s’ha trucat al rematant, per reclamar-li que ha d’avançar aquesta retirada a la
setmana que ve. Així s’ha compromès a partir d’acabar una tasca encomanada
precisament pels Agents Rurals, per tant, a partir de dimecres o dijous de la setmana
vinent. També ha dit que en aquesta finca es trinxarà el brancam arreu, perquè és el
tracte que té amb la propietària.
El Sr. Mauri informa que la urbanització està envoltada del brancam que han deixat per
l’aprofitament forestal i si ara mateix es calés foc, tothom ja podria marxar. Posa en
dubte que al camí de la Font de Sant Mamet facin el trinxat del brancam.
El Sr. Ferran diu que es demanarà que s’aclareixi si la normativa afecta a tot o no.
A continuació s’informa que ja està demanat el rètol del Consell que es col·locarà a la
tanca metàl·lica i que les entitats, prèvia petició, ja poden disposar del portàtil,
projector i pantalla.
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IV.

INFORMACIÓ CREACIÓ COMISSIÓ FESTA MAJOR
Tenint en compte que hi ha hagut queixes perquè la festa major sempre és igual i que
caldria fer canvis, el Sr. Ferran proposa la creació d’una comissió de Festa Major. No
obstant diu que si no surt ningú, s’haurà d’acceptar les coses tal i com es fan.
El pressupost es destinaria a la comissió i es tractaria de fer coses diferents i millorarla.
Actualment tant Corró d’Avall com Bellavista compten amb una comissió de festa
major i Corró d’Amunt és l’única que no té.
El Sr. Profitós pren la paraula i diu que la comissió es podria limitar a la contractació de
l’orquestra, les havaneres i deixar la resta d’activitats a les entitats, que normalment ja
organitzen.
El Sr. Mauri diu que algú del Consell hauria de ser el que es preocupés de llogar
l’orquestra, les havaneres i l’espectacle, també diu que només que fossin quatre es
podria coordinar.
El Sr. Profitós demana que es faci la consulta a l’àrea de Cultura per saber amb quin
pressupost compte la festa major.
El Sr. Àlex proposa que s’aportin pressupostos d’actuacions, per poder decidir.
El Sr. Ferran demana a les entitats que facin arribar una programació de les activitats
que tenen previstes per l’any, per poder decidir quin serà el pressupost.
El Sr. Mauri contesta que les subvencions que reben les entitats no té res a veure amb
la Festa Major.
Un veí diu que es podria pagar entre totes les entitats les despeses de la Festa Major i
després fer la repartició dels guanys entre totes.
La Sra. Pou demana que es faci la consulta per saber si la contractació de les
actuacions per aquesta festa major ja estan fetes, perquè si no, no cal fer res.
Al final s’acorda que sigui les entitats les que es reuneixin amb l’àrea de Cultura i el
Consell, i es demanarà a l’àrea de Cultura que aturin la contractació de les actuacions
fins que no es faci aquesta reunió.

V.

INFORMACIÓ DE LES ENTITATS

Pren la paraula la Sra. Pou en representació de l’Avv Sant Mamet per donar les
gràcies als veïns per la seva participació en les festes de nadal i la cavalcada de reis,
diu que feia goig.
En aquests moments arriba la Sra. Conxita Soldevila.
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La Sra. Pou continua dient que el pròxim 13 de febrer tindrà lloc la festa de
Carnestoltes.
La Sra. Conxita, en representació del Grup teatre Boina, informa que estan assajant
per la representació de l’obra de teatre que es farà per la festa major.
El Sr. Josep Mauri del Club Petanca diu que el 14 de febrer començarà la Lliga de 2a
divisió i finalitzarà la primera setmana de juliol.
També diu que tots els dissabtes i diumenges, a la tarda, hi ha activitat de petanca.
VI.

TORN OBERT DE PARAULES
El Sr. Mauri demana que es netegi les deixalles que hi ha al costat de les pistes de
petanca, perquè dóna molt mala imatge quan la gent hi va a jugar.
Es pregunta si totes aquestes deixalles tenen propietari, es contesta que sí que els del
bar ho han posat allà.
També informen de les següents incidències:
- Al finalitzar l’activitat d’hoquei, la pista queda plena d’ampolles i no es fa la
neteja.
En les pistes de petanca hi ha uns gerros que estan trencats i no es treu l’herba
que hi ha sota els bancs.
Es pren nota i es passarà a l’àrea d’esports.
Per altra banda el Sr. Ferran explica que en relació a la queixa feta arribar per les
deficiències en la telefonia, ha tingut el seu efecte. Telefònica s’ha posat en contacte
per informar que s’han compromès a fer una revisió de les instal·lacions i millorar-les.
Pel que fa a la ADSL, segons la normativa, diu que s’ha de garantir un mega quan la
línia va per cable de coure, que és el que hi ha actualment, i que es millori depèn de
l’àrea de màrqueting, a la qual tornaran a passat nota perquè ho tinguin present.
Respecte al servei de correspondència s’informa que des de l’Ajuntament s’ha fet
arribar una queixa a Correus per tal que es prenguin mesures, en breus dies els veïns i
veïnes rebran una carta informativa explicant quines dades haurien de fer constar en
tota la documentació que hagin de rebre per tal que arribi al seu destí correctament.
Un veí manifesta que el torrent de la part del darrere de la zona esportiva està ple
d’escombraries, també que els vehicles segueixen aparcant a la baixada en direcció al
Tasta Olletes i que al vespre es dediquen a fer derrapes amb els vehicles al pàrquing
del darrere de la zona esportiva.
El Sr. Ferran demana la col·laboració dels veïns quan hi hagi aquestes coses i s’avisi a
la policia.
Pel que fa a la brutícia en el torrent i diversos llocs, entre els assistents es proposa la
col·locació de cartells, però no es creu que sigui una solució, és una qüestió de
civisme.
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Una veïna diu que ja ha demanat en diverses ocasions un pas de vianants a la
carretera, al seu pas pel nucli de Corró d’Amunt i posa en dubte que serveixi d’alguna
cosa venir al Consell i queixar-se.
El Sr. Ferran contesta que no està d’acord i el Sr. Àlex també li fa saber que en
l’anterior legislatura es va fer arribar un llistat de greuges i s’han fet coses.
El Sr. Mauri demana un informe sobre la perillositat de la cantonada del restaurant
Quatre llunes, diu que els vehicles baixant a molta velocitat i la gent travessa a la
corba.
Un veí proposa instal·lar semàfors per als vianants, que a molts llocs hi ha.
El Sr. Costa diu que també es podria mirar de posar una mena de tanca i obligar a la
gent a travessar una mica més avall.
Es pren nota per tractar aquest tema en la propera Comissió de Seguretat i Mobilitat.
Un veí informa d’un abocador de neumàtics que hi ha en un bosc, a prop de la granja
Viudez, del qual aporta un plànol, i on segons explica, en èpoques de pluja l’aigua
queda acumulada i apareixen els mosquits.
Es pren nota i es farà arribar a la policia.
S’informa que per la falta d’espai que hi ha al magatzem del Consell, s’ha demanat a
totes les entitats que facin una neteja i deixin només el que necessitin.
Un veí demana si al carrer de la Camèlia hi hauria la possibilitat de fer el tram de
vorera que falta al cantó esquerre. Segons explica el Sr. Ferran depèn de si és tram
urbà o no, i en aquest cas per més voluntat que es posi, si no es pot fer no es pot fer.
La Sra. Pou proposa que en el butlletí pugui aparèixer una columna com a Consell.
El Sr. Lluís Gómez informa que arribant a la cruïlla de Marata hi ha senyals avisant als
conductors de la reducció de velocitat, en canvi, venint pel camí de Llerona en direcció
a Marata només hi ha un senyal de stop que no està prou visible perquè està darrere
un pal.
Demana que es col·loquin senyals de precaució igual que hi ha a la carretera de
Cànoves.
Es pren nota.
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la
sessió, quan falten deu minuts perquè siguin les deu de la nit.
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