
ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
Data: 7 de març de 2016 
Horari: 20,30 a 22,15 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 
JOSEP LLEONART, vocal 
JAUME LLOREDA, vocal 
MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada 
 
Excusen la seva assistència:  
 
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, vocal 
SONIA DE ALIER MILLET, vocal 
GLORIA LLOREDA,  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 de l’ 1 de febrer de 
2016 
 
L’acta s’aprova amb les esmenes suggerides i es transcriuen a ma en el mateix 
moment de signar l’acta.  
 
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:   
 
PLE DEL DIA 25 de febrer de 2016 

DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DE LA REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT 
DELS SOCIALISTES  

PROPOSTA NO APROVADA PER L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ I 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER A L’EXERCICI 2016  



MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ 
AL DRET DE MANIFESTACIÓ DELS TREBALLADORS  

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES 
EN RELACIÓ A LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CARRIL PER A VIANANTS I 
BICICLETES ENTRE CORRÓ D'AVALL I CORRÓ D'AMUNT  

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA EN RELACIÓ ALS ACCESOS I L'ENTORN DE L'ESCOLA CAMINS  

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA EN RELACIÓ A L'ESTACIÓ DE LA LÍNIA R3 DE RENFE A LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS  

MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE: 
 
Registres d’entrada: 
 
ASSOCIACIÓ CULTURAL ART DEL BONSAI SOL·LICITA UTILITZAR SALA CONSELL 
POBLE EL 8 I 13 DE FEBRER I 5 de MARÇ  PER TROBADA MENSUAL DE SOCIS 
 
ASSOCIACIÓ FESTES LAURONA SOL·LICITA UTILITZAR LA CARPA DEL  CONSELL 
POBLE EL 27 E FEBRER I 17 D’ABRIL 
 
PENYA BARCELOLISTA DE LLERONA SOLLICITA SUBVENCIÓ 2016 
 
GRUP TEATRE TOC TOC SOLLICITA SUBVENCIÓ 2016 
 
ESCRIT DEL SENYOR XAVIER CERVERA SOL.LICITANT MESURES DE REDUCCIÓ 
VELOCITAT AL CAMÍ DE CAN PEP 
 

III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.- 

La senyora presidenta  Rosa M. Pruna, comenta que l’entitat de teatre de Llerona Toc 
Toc, ha sol·licitat una subvenció, i que aquesta esta subjecte al pressupost per aquest 
any en el sentit que igual que es va fer amb l’entitat de la penya Barcelonista, es va 
esperar  a finals d’any per poder determinar la quantitat,  doncs tot el pressupost ja 
esta designat. Tot i així comenta que les entitats del poble han de tenir una subvenció i 
que es mirarà que així sigui. 

Davant la polèmica de la tala dels pollancres ubicats al camí de can Pep, la senyora 
presidenta informa que s’havia de fer doncs estaven malalts, la propietat d’aquest 
indret és de la Generalitat i per aquest motiu l’Ajuntament el que ha pogut fer a estat 
demanar a la tècnica forestal que vingués a explicar els motius, però la conselleria 
d’agricultura a respòs que no procedeix l’assistència de la tècnica i per això no ha 
pogut venir. També comenta que el senyor Marti Boada és un expert i que parlarà amb 
ell. 

Informa que el proper 19 d’abril es farà l’excursió com cada any, adreçada a la gent 
gran de Llerona, i que aquest any serà a la Pedrera.  

Informa també que en la darrera sessió interna que es va fer es va decidir que 
l’embellidor dels contenidors pròximament es posaria al que esta al carrer Angel 
Guimerà. 



Explica que el 8 de març va ser el dia de la dona, l’acte per commemorar el Dia de la 
Dona va comptar amb la participació de la periodista Marta Roqueta, la política Núria 
de Gispert, la llibretera Fe Fernández, l’activista social Mercè Riera i l’empresària 
Margarita Arderiu. 

L’acte que l’Ajuntament de les Franqueses va organitzar enguany per commemorar el 
Dia de la Dona Treballadora, va tenir lloc al Centre Cultural de Bellavista, va comptar 
amb la presència d’una cinquantena de persones, que van poder escoltar i participar 
en el debat tot berenant, gentilesa de l’organització de l’esdeveniment, el Pla de Barris 
de Bellavista i l’àrea de Polítiques Socials.  

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.- 

Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona i informa que  
el 17 d’abril es farà la festa de la primavera, i que ja han començat a preparar la festa 
major i que aquest any hi hauran canvis. 

Pren la paraula en Jaume Lloreda en representació de la penya Barcelonista de 
LLerona  i informa que el 24 d’abril es farà l’arrosada per commemorar els 10 anys de 
l’existència de la penya. 

Pren la paraula la senyora Eli Pericas i  comenta que seria convenient que es replanti 
tot l’indret on s’han tret els pollancres, el camí de can Pep,  i que donat que aquesta 
espècie te poca durada doncs demanar als responsables que es faci la replantació 
amb els arbres adequats. 

Es comenta que es podria suggerir que es plantin arbres autòctons de la zona. 

Pren la paraula el Josep Lleonart i comenta que la calçotada ha estat tot un èxit. 

V.-TORN OBERT DE PARAULES.-   

La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions. 

En el torn d’intervencions del públic es va posar de manifest que es podria demanar a 
la conselleria corresponent que en la festa de la primavera es porti a terme la 
replantació dels arbres que han tret recentment. 

També es comenta que el pal de la parada de Segales ubicat al pont de can Parets 
esta caigut i que cal avisar perquè ho arreglin, 

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


