PLE 4-04-16

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ
D’AMUNT
Data: 4 d’abril de 2016
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20.10 h 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
També hi assisteixen el Sr. Moisés Torres, regidor d’Obres i Serveis, el Sr.
Jordi Ganduxe, regidor d’Esports i la tècnica de l’àrea de Pagesia, la Sra. Maria
Teresa Serra.

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 als membres del Consell si tenen alguna esmena al
contingut de l’acta de la sessió del 25 de gener de 2016.
No hi ha cap esmena i per tant es dóna per aprovada.
El senyor President a continuació proposa saltar-se el punt 2 - Informacions
Diverses i deixar-ho per més endavant i passar al punt quatre.
Dóna la paraula a la tècnica de l’àrea de Pagesia, la Sra. Maria Teresa Serra.

1

PLE 4-04-16

IV - INFORMACIÓ RELATIVA A LA ROMPUDA DE SÒL A CAN BRUGUERA
I APROFITAMENT FORESTAL

La tècnica de Pagesia explica als assistents que aquests tipus de propietats els
hi exigeixen que els boscos estiguin nets, sense deixalles, sense cap activitat a
canvi de poc benefici.
En aquest cas i amb una finalitat econòmica el propietari particular de la finca
va decidir dur a terme actuacions de rompuda i d’aprofitament forestal.
Per fer aquest tipus d’actuacions el propietari va redactar un pla de gestió
forestal que va ser aprovat pel Centre de la propietat Forestal del departament
de la Generalitat de Catalunya, que és qui autoritza, ja que l’ajuntament no té la
competència per fer un Pla Forestal.
De les 64 hectàrees que té la finca 53 són forestals, de les quals 7 hectàrees
són les que s’ha decidit fer la rompuda de sòl, que consisteix en l’eliminació de
tota la coberta forestal i deixar-ho per fer-hi camps. S’ha generat un protocol de
gestió que comença el 2015 i finalitza l’any 2022.
Entre els assistents es manifesta que aquesta actuació s’ha produït per un
silenci administratiu per part de l’ajuntament.
La Sra. Teresa torna a insistir que qui dóna l’autorització és la Generalitat,
l’ajuntament pot demanar informes consultius, però no és obligatori.
Veïns es queixen perquè s’ha fet una cosa i ningú els ha informat.
També es diu que amb la rompuda no s’ha tingut en compte la destrucció d’un
tros on hi havia unes muralles i la desaparició del mussol que tenia el seu
hàbitat en aquests boscos.
Pren la paraula el Sr. Àlex i diu que quan ell i el Consell es van assabentar ja
s’estava fent, que cal un procés d’informació i que l’ajuntament ha de fer el
corresponent seguiment.
La sensació diu, és que passen les coses i ningú les controla.
Pren la paraula el Sr. Profitós i diu que ell també es va assabentar pels veïns i
va anar a demanar l’expedient.
Diu que el Pla Forestal és correcta, i que hi ha dues coses que són diferents
una és l’aprofitament forestal i l’altre la rompuda.
En aquest pla hi ha parcel·les que aniran destinades a farratge i també s’han
d’obrir camins petits.
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El que s’ha de mirar és de fer el seguiment i que a cap parcel·la surti res que
no sigui vegetal, que els camins estiguin tan bé com abans i que els pendents
estiguin bé.
El seguiment li correspon als agents forestals però l’ajuntament ha de fer el
seguiment i controlar que les coses es facin tal com diuen.
Veïns creuen que sis mesos no és suficient i que quan passin es rentaran les
mans.
La Sra. Teresa contesta que durant la vigència del Pla Forestal qui ha de vetllar
perquè les coses es facin bé, són els tècnics i els agents forestals.
Segons continua dient hem d’esperar els sis mesos per veure si el que s’ha fet
està ben fet, per veure com es comporta el territori, i si plou i no està ben fet
s’actuarà abans.
En aquests moments arriba el Sr. Lluís Gómez.
Un veí pren la paraula i manifesta que aquest bosc feia 100 anys que hi era i si
això ho fa tothom que passarà?
Un altre veí porta còpies d’un article que va sortir al 9 Nou, on parla sobre la
importància de conservar els boscos.
La Sra. Conxita pren la paraula i diu que el camí de Can Marçal l’han anul·lat.
Una veïna pregunta si es pot demanar al propietari la seva reforestació.
Es contesta que no, que el que ara s’ha de mirar és que no es faci res que no
es pugui fer.
En aquests moments arriba el Sr. Mauri.
Una veïna pregunta si l’ordenança municipal que regula la tala és vigent o no
La Sra. Teresa contesta que d’ençà que va sortir la llei Òmnibus la tala d’arbres
està fora de la competència municipal, ni tan sols cal comunicació prèvia.
Aquesta mateixa veïna queda sorpresa de la celeritat amb la qual s’ha donat
l’autorització, també manifesta que un Consell que és informatiu i no vinculant
no va informar els veïns. Pregunta de qui seria la responsabilitat jurídica si hi
hagués desperfectes?
El Sr. Ferran contesta de qui ho autoritza.
Aquesta mateixa veïna demana que en els pròxims Consells es vagi informant
de com s’està fent el seguiment.
Es pren nota.
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El Sr. Àlex demana que quan hi hagi temes que afectin Corró es doni consulta
abans que ja estigui fet.
Un altre veí demana si seria possible protegir la zona que hi ha a l’altre part del
turó, on hi ha un tros que és extremadament pla, segurament fruit de l’activitat
humana. Mirar d’investigar que és allò realment, ja que en l’època antiga hi
havia hagut activitat per aquella zona.
La Sra. Maria Teresa Serra finalitza la seva intervenció i marxa.
III - INFORMACIÓ ACTUACIONS PREVISTES PER PART DE LES ÀREES
D’OBRES I SERVEIS I ESPORTS, QUE COMPTARÀ AMB LA PRESÈNCIA
DELS SEUS RESPECTIUS REGIDORS
El Sr. Moisés Torres, regidor de l’àrea d’Obres i Serveis es presenta als
assistents i passar a donar compte dels temes pendents:
Fossa Sèptica:
S’ha fet un estudi i s’ha comprovat que la cota arriba justa, però arriba.
S’eliminarà el pou i es traurà tot el que hi ha a la part del darrere perquè pugui
entrar una màquina, un cop finalitzada l’actuació es tornarà a col·locar la pica.
El Sr. Moisés diu que es facin les consultes que considerin i si a tothom li
sembla bé ell es compromet a fer-ho.
Un veí diu que es tingui en compte que gairebé a tot arreu hi ha dos col·lectors
un d’aigües pluvials i altre residuals però a Corró d’Amunt no és així.
Es pren nota.
Fanals:
S’ha decidit, arran de les queixes dels veïns la col·locació de fanals metàl·lics i
soterrar la instal·lació. Es calcula que a principis de maig comenci.
Un veí diu que suposa que ha d’haver-hi un projecte fet, perquè no entenc com
es pot posar un fanal en una vorera de 80 cm en un lloc que no és accessible
amb cadires de rodes, i afegeix que si cal fer una vorera ampla, que es faci.
El Sr. Àlex pren la paraula per demanar que es tingui en compte que a l’hora
de fer un contracte cal especificar com es fa.
El Sr. Moisés respon que fer la vorera més ampla, seria una actuació que es
faria més endavant.
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Un veí demana si seria possible en el moment que hagin d’aixecar la vorera
aprofitar per passar un tub més gran per futures passades de fill (fibra òptica) i
així evitar tornar a aixecar-la d’aquí a uns anys.
El Sr. Moisés pren nota però diu que actualment el que fan és passar el cable i
tapar-ho directament amb formigó, perquè s’estan trobant robatoris on
s’emporten tota la instal·lació elèctrica.
Llum al revolt de Can Suquet: De moment queda pendent perquè no hi ha
partida.
Semàfors i pas de vianants: Es parlarà amb la Diputació, es farà la petició, és
una actuació cara.
El Sr. Mauri pren la paula i diu que això s’està demanant fa més de 20 anys i
que altres llocs com a Sant Antoni ho tenen, i si algú li pot dir perquè a Corró
d’Amunt no.
El Sr. Moisés diu que ell es compromet a demanar-ho.
El Sr. Profitós diu que no ens hem de comprometre a fer-ho, primer hem d’estar
tots d’acord.
El Sr. Ferran diu que es tractarà en la propera Comissió de mobilitat i que amb
el que es decideixi s’informarà al Consell.
Un veí pregunta si algú li pot explicar perquè s’han posat tres ressalts al centre
i no hi ha cap al principi i al final del poble.
Pren la paraula la Sra. Mati Narváez com a representant de Corró d’Amunt a la
Comissió de seguretat de la carretera BV-5151, diu que això és una de les
coses que van demanar i que fins avui no hi ha resposta per part de la
Diputació.
Es demanen un total de cinc ressalts, que siguin d’asfalt perquè els de plàstic
fan soroll.
El Sr. Ferran assegura que rebran resposta per part del regidor d’Obres i
Serveis.
Canvi ubicació jocs infantils Consell:
Ningú està en contra en reubicar de nou els jocs infantils dintre del Consell, per
tant en la pròxima reunió interna es decidirà juntament amb les entitats com es
reestructuraran.
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Passera: Queda pendent.
Un veí diu que ell deixaria d’invertir diners en la zona esportiva, perquè a la fi i
a la cap és per la gent de fora.
Una veïna diu que la inversió per la col·locació de fanals li sembla molt bé, però
creu que la il·luminació de la zona esportiva va més que sobrada.
Col·locació de senyals al contenidor que hi ha davant Can Sala i que fan servir
d’abocador:
No es posarà cap senyal però sí que s’anirà controlant.
Pel que fa als contenidors es pren nota de les següents incidències:
Proposen la col·locació d’un contenidor de vidre davant del Consell.
Revisar el contenidor que hi ha a la sortida del poble en direcció a Granollers,
els vehicles es paren per llençar les escombraries i dificulten la visibilitat dels
vehicles que baixen.
Revisar el contenidor que hi ha a Marata a l’alçada de Cal Noiet perquè
obstaculitza la visibilitat en incorporar-te a la carretera.
Pel que fa a la petició per la col·locació d’un segon banc davant la Masia de
Can Suquet, el Sr. Moisés confirma que es posarà.
També informa que en resposta a la petició per col·locar un banc a la parada
del bus davant l’església, es farà però es desplaçarà una mica les bústies i la
parada del bus.
Un veí pregunta si posaran jocs infantils al Parc de Can Suquet?
El Sr. Moisés contesta que no perquè és un parc que no s’utilitza gaire.
Aquest mateix veí demana que s’arregli la vorera de la travessera de Gràcia.
El Sr. Moisés pren nota i informa que es farà un repàs general a totes les
voreres.
Altres peticions són pintar una ratlla groga al carrer del Lliri per evitar que els
cotxes aparquin en casos que hi ha molta congestió i eliminar les barreres
arquitectòniques a les voreres, petició que s’ha fet arribar al Consell en
diverses ocasions.
La Sra. Mati en representació de l’AVV Sant Mamet proposa fer una reforma de
la part interior del Consell.
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El Sr. Ferran diu que ja s’ha demanat a Urbanisme fer un esbós de la possible
reforma.
Una vegada finalitzada la intervenció del regidor d’Obres i Serveis, es dóna la
paraula al regidor d’Esports, Sr. Jordi Ganduxé.
Explica que des de l’1 de març va proposar als tècnics fer un control de qualitat
(auditoria) de totes les instal·lacions. Això vol dir que cada mes es farà una
revisió de com estan totes les instal·lacions. L’objectiu d’aquesta auditoria és
aconseguir que no hi hagi queixes.
Pel que fa a la neteja del Consell explica que ha tingut una conversa amb els
responsables i espera que millori, si no és així doncs fora.
Pel que fa a les deixalles que deixen un cop finalitzat els partits de l’hoquei diu
que els primers responsables són els del Club i després els adjudicataris. Se’ls
hi ha fet un requeriment per escrit.
Demana una mica de paciència i a poc a poc s’aniran fent.
Un veí diu que es tingui en compte que el pàrquing que hi ha darrere de la zona
esportiva queda ple de deixalles.
El Sr. Jordi Ganduxé diu que la neteja del pàrquing no li correspon a la seva
àrea, creu que és d’ Obres i Serveis.
La Sra. Pou diu que es pot solucionar posant un parell de papereres i de tant
en tant que es netegi.
Es pren nota.
V- CONSULTA ALS VEÏNS PER DECIDIR
LA COL·LOCACIÓ DE
RESSALTS A L’AVINGUDA MAJOR DE CAN SUQUET
Tot i que no hi ha gaires veïns de la urbanització de Can Suquet, s’acorda
demanar a la Comissió de Mobilitat la petició per col·locar ressalts a l’av. Major.
El que si demanen, és que siguin d’asfalts perquè fan menys soroll, ja que per
allà passen vehicles pesants i amb el temps ens trencarien.
VI - APROVACIÓ PRESSUPOST 2016
A continuació es dóna compte de quin és el pressupost per aquest any 2016. Hi
ha una petita variació respecte al pressupost del 2015 pel fet d’arrodonir els
imports.
Club Futbol
Club Ciclista
Club Petanca

Subvenció
Subvenció
Subvenció

610,00
1.400,00
200,00
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AAVV St. Mamet
Teatre Boina
CPCA Festa Major
CPCA Gestió
Altres

Subvenció
Subvenció

700,00
400,00
1.300,00
300,00
5.750,00

La partida “Altres” queda pendent de decidir en què es destinaran.
Dijous a la tarda hi haurà una trobada amb els veïns per parlar i canviar el
model de la festa Major.
Aquesta trobada estarà coordinada per l’AVV Sant Mamet juntament amb la
resta d’entitats, i amb la col·laboració del Patronat de Cultura i el Consell.
Amb això s’aconseguirà que de cara a l’any vinent el pressupost sigui tot pel
Consell.
Tothom està d’acord i s’aprova el pressupost.
VII - INFORMACIÓ DE LES ENTITATS
La Sra. Pou en representació de l’AVV Sant Mamet informa que dilluns18
d’abril s’ha organitzat una sortida a la fàbrica Danone, serà gratuït pels socis,
els no socis també podran assistir però hauran de pagar.
El dia 24 d’abril se celebrarà la diada de Sant Jordi, on es podrà gaudir de
diferents activitats com el concurs de cartells per a la Festa Major, parada de
roses i llibres, taller, cercavila i la presència dels Sardanistes Franquesins.
A continuació el Sr. Albert Costa en representació del Club Ciclista informa que
aquest cap de setmana tindrà lloc la Copa Catalana BTT i que per aquest motiu
es trobaran la carretera tallada.

VIII - TORN OBERT DE PARAULES
El Sr. Ferran informa que en el pròxim ple es passarà a llegir el punt dos de
l’ordre del dia Informacions Diverses que ha quedat pendent.
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT
aixeca la sessió, quan són les deu de la nit.

8

