ACTA DE SESSIÓ
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA
Data: 6 de juny de 2016
Horari: 20,30 a 23,00 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
JOSEP LLEONART, vocal
GLORIA LLOREDA, vocal
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, vocal
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, vocal
MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada
Excusa la seva assistència:
SONIA DE ALIER MILLET, 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 maig de 2016
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:
Decret número 1665/2016, de 2 de juny de 2016:
DELEGAR, amb efectes del dia 2 de juny de 2016, la direcció política de les àrees en
els regidors que s’indiquen a continuació:
CULTURA, INFÀNCIA I JOVENTUT: MARINA GINESTÍ CRUSELLS
EDUCACIÓ: JOSÉ ANTONIO AGUILERA GALERA
ESPORTS: JUAN ANTONIO CORCHADO PONCE
RELACIONS INSTITUCIONALS: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ

POLÍTIQUES SOCIALS: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
SANITAT I SALUT PÚBLICA: ROSA MARIA PRUNA ESTEVE
GENT GRAN: ROSA MARIA PRUNA ESTEVE
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA: JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ
SEGURETAT CIUTADANA: JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ
HISENDA: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
PLA DE BARRIS: JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ
URBANISME, ACTIVITATS I HABITATGE: JORDI GANDUXÉ PASCUAL
AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT: ROSA MARIA
PRUNA ESTEVE
Decret número 1664/2016, de 2 de juny de 2016:
ESTABLIR que, amb efectes del dia 2 de juny de 2016, la Junta de Govern Local
queda integrada pels membres següents:
President: l'Alcalde, el Sr. Francesc Colomé Tenas.
Sr. Juan Antonio Corchado Ponce
Sr. Ferran Jiménez Muñoz
Sra. Rosa Maria Pruna Esteve
Sr. José Antonio Aguilera Galera
Sr. Javier Álvarez Álvarez.
Decret número 1663/2016, de 2 de juny de 2016:
NOMENAR Tinents/es d’Alcalde d’aquest ajuntament, amb efectes del dia 2 de juny de
2016, als regidors/es membres de la Junta de Govern Local que a continuació es
relacionen, el primer dels quals substituirà l’alcalde en els casos de vacant, absència o
malaltia:
Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Juan Antonio Corchado Ponce
Segon Tinent d’Alcalde: Sr. Ferran Jiménez Muñoz
Tercera Tinenta d’Alcalde: Sra. Rosa Maria Pruna Esteve
Quart Tinent d’Alcalde: Sr. José Antonio Aguilera Galera
Cinquè Tinent d’Alcalde: Sr. Javier Álvarez Álvarez.
PLE DEL DIA 26 DE MAIG DE 2016
PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ORDENACIÓ DE LA GUIA
DE CARRERS I NOMENCLÀTOR DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN
COMÚ - ENTESA EN DEFENSA DE LA CREACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA
CIUTADANA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER ESTABLIR QUE L'ESTELADA ONEGI AL BALCÓ DE
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EL DIA 11 DE SETEMBRE
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PERQUÈ S'INSTAL·LIN, ALS CARTELLS D'ENTRADA AL MUNICIPI,
INDICADORS DE L'ADHESIÓ DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS A
L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:
Registres d’entrada:
SOL·LICITEN UTILITZACIÓ CARPA X CANTADA D'HAVANERES PROGRAMA
DINAMITZACIÓ GENT GRAN.
Sol·licitud AMPA de l'Escola Joan Sanpera i Torras SOL·LICITA CARPA CONSELL
POBLE LLERONA .
Sol·licitud ASSOCIACIÓ CULTURAL ART DEL BONSAI SOL·LICITA UTILITZAR
CONSELL dies 21 i 28 maig per trobada mensual i assemblea extraordinària de socis,
respectivament.

III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.La senyora presidenta comença el ple del consell donant la benvinguda al Mossèn
atès que va ser convidat al consell a petició dels assistents a l’anterior reunió d’aquest
òrgan perquè expliqués al poble les seves intencions sobre la reforma de la zona
esportiva i del casal parroquial, ja que fa molt temps que està encallada, tot i haver-se
signat un acord entre Ajuntament i parròquia fa més de dos anys .
El Mossèn va començar la seva exposició dient que al març de 2015, en la seva
presentació al Consell del Poble com a nou responsable de la parròquia, va dir als
assistents que els esperava al seu despatx els dimarts per saber l’opinió del poble
sobre aquest assumpte i que li sabia greu perquè en tot aquest temps no hi havia anat
ningú. “No vull córrer el risc de signar un pacte i que el poble em digui que no és el que
majoritàriament es volia”, va explicar. El diaca va afegir que des de la seva arribada a
la parròquia s’havia centrat a arranjar l’església per dins i per fora, i que hi havia hagut
contactes amb l’Ajuntament per tractar de la reforma de la zona esportiva i del casal,
però que no havien arribat enlloc.
De l’esbós que li va presentar l’Ajuntament sobre el que el consistori proposa per a la
reforma de la zona, el Mossèn es va manifestar contrari a la construcció del camp de
futbol 7, la prioritat per a la parròquia és la reforma del casal, del parc infantil i de la
sala polivalent .
També informa que s’ha creat recentment el consell parroquial, i que ja s’iformarà de
quines persones formen part d’aquest.
Diversos veïns van dir-li al diaca que feia molts anys que els veïns esperaven una
solució a aquest tema i li van recordar que l’havien anat a veure per explicar-li la seva
posició al respecte. També van coincidir a apressar el diaca a desencallar el tema, ja
que la Diputació ha confirmat que aquest any tornarà a destinar la subvenció que fa
dos anys no es va poder utilitzar per reformar l’espai.

En el decurs del Consell del Poble de Llerona, diversos veïns i veïnes van formar una
comissió amb l’objectiu de desencallar la reforma de la zona esportiva i del casal
parroquial d’aquest poble de les Franqueses. Recollint la petició del diaca Josep Maria
Fernández, gestor de la parròquia de Santa Maria de Llerona, de sentir la veu del
poble per poder defensar-la en les negociacions amb l’Ajuntament, un grup de veïns i
veïnes i representants de les entitats de Llerona van formar una delegació que es
reunirà en breu per debatre i consensuar una posició comuna sobre què s’hauria de fer
en aquest espai.
La intenció del diaca Josep Maria Fernández és defensar la posició d’aquesta
delegació en les negociacions amb l’Ajuntament.
Representants del Club Esportiu Llerona van dir al mossèn que el camp de futbol
actual s’ha quedat petit per als 27 equips que tenen i que els vestidors són insuficients
per al moviment que hi ha actualment a la zona. “Som una entitat sense ànim de lucre i
creiem que estem fent una bona tasca social i volem continuar fent-la”, van afirmar.
“Hem realitzat un pla estratègic 2016-2020 que ens agradaria tirar endavant i per ferho necessitem el nou camp de futbol”, van afegir.
En un altre ordre de coses, la presidenta del Consell, Rosa Maria Pruna, va informar
els presents sobre diverses qüestions. Va dir que l’Ajuntament instal·larà en breu un
rètol que prohibeix donar de menjar als gats a la zona d’Àngel Guimerà, on hi ha una
extensa colònia de gats, amb la qual cosa es podrà multar les persones que continuïn
alimentant-los.
La presidenta també va anunciar que ja s’havia col·locat el bidó amb 1.000 litres
d’aigua perquè els usuaris de la capella de la mare de déu de Fàtima puguin regar les
plantes, i que l’Ajuntament ja havia triat els llums que s’han d’instal·lar properament a
la Via Europa perquè il·lumini el tram del passeig Fluvial que ara es troba a les
fosques. També es posaran fanals al camí de Can Bosc a Can Mau.
També informa que l’Associació Hàbitats, amb la subvenció que rep de l’Ajuntament
farà l’actuació de recuperació de la Font de can Santa Digna.

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona i informa que
ja s’estan tancant tots els actes de la festa major de Llerona.

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 també es posin llums
al camí de Ca l’Alrani, que s’instal·li un pas vianants a la Via Europa a l’alçada del
camí de Can Toni per poder travessar amb seguretat per anar cap a la zona de les
Antigues Escoles i diversos veïns es van queixar del soroll que fa a la nit l’empresa
Befesa.
També es reitera el tema de la brutícia del torrent dels Gorcs, i es demana que es faci
alguna actuació.

No havent més preguntes ni assumptes a tractar, la senyora PRESIDENTA
aixeca la sessió, de la qual, estenc aquesta acta.
Esmenes:
La senyora Ellisabet Pericas sol.licita que consti en acta la moció que el grup municipal
Imaginem les Franqueses en Comú van presentar i no es va aprovar en el darrer ple:
“Moció que presenta el grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú entesa
instant la Generalitat de Catalunya a recuperar la gestió de l’empresa d’abastament
d’aigua en alta Aigües Ter Llobregat”

