PLE 30-05-16

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ
D’AMUNT
Data: 30 de maig de 2016
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20.10 h a 21.45 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)
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.
Albert Costa Serrano, del Club Ciclista de Corró d’Amunt
Mònica Sánchez, secretaria delegada
Excusa la seva assistència: Josep Mauri Pey, del Club de Petanca de Corró d’Amunt
No hi assisteix: Lourdes Díaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva de
Corró d’Amunt i Conxita Soldevila Bartolí, del Grup Teatre Boina Corró d’Amunt.
Intervé el Sr. Ferran Jiménez, per donar la benvinguda als assistents i per agrair-los la
seva presència.

I.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

No hi ha cap esmena al contingut de l’acta de la sessió del 4 d’abril de 2016 i
per tant es dóna per aprovada.
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)

Ple de data 28 de gener de 2016

PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SENYORA ROSA
MARIA CASSÀ VILA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2016
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN
COMÚ PER EXIGIR UNA NOVA LLEI REGULADORA DEL DRET A L'HABITATGE
QUE GARANTEIXI LES MESURES DE MÍNIMS PER FER FRONT A
L'EMERGÈNCIA HABITACIONAL
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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN
COMÚ PER A LA IMPLEMENTACIÓ D'UNA TARGETA ELECTRÒNICA PER L'ÚS
CIUTADÀ DE LA DEIXALLERIA
PLE de data 25 de febrer de 2016
DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DE LA REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL
PARTIT DELS SOCIALISTES
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
Ple de data 31 de març de 2016
PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SENYOR JOSÉ
ANTONIO AGUILERA GALERA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS
SOCIALISTES
DONAR COMPTE DE LA DESIGNACIÓ DE PORTAVEU TITULAR I SUPLENT DEL
GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 646/2016, DE DATA 29 DE
FEBRER, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR EL NOMENAMENT DE TINENT
D'ALCALDE
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 647/2016, DE DATA 29 DE
FEBRER, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ
POLÍTICA DE L'ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 648/2016, DE DATA 29 DE
FEBRER, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA DESIGNACIÓ DE MEMBRE DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 850/2016, DE DATA 17 DE
MARÇ, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ
POLÍTICA DE L'ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT, I
ESTABLIR L'ASSUMPCIÓ DE LES FUNCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DEL
PATRONAT DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT PER PART DEL
VICE-PRESIDENT DEL PATRONAT
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PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL TERCER PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI
FORMALITZAT EL 13 DE FEBRER DE 2013 ENTRE EL DEPARTAMENT DE
TERRITORI I SOSTENIBILITAT, L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS,
L'AJUNTAMENT DE CANOVELLES, L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS, L'AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS, L'AUTORITAT DEL
TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉS, SA,
PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER
CARRETERA A GRANOLLERS, CANOVELLES, LES FRANQUESES DEL VALLÈS I
LA ROCA DEL VALLÈS, AIXÍ COM L'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE
L'ESMENTAT CONVENI PER EL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L'1 DE GENER I EL
31 DE DESEMBRE DE 2016
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC AMB TAULES,
CADIRES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Ple de data 28 d’abril de 2016
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN
RELACIÓ A LA RETIRADA DE L'ORDRE DE PAGAMENT CONFISCATORI PER A
LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ –
ENTESA, EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA LA POBRESA
ENERGÈTICA I ELS DESNONAMENTS
JGL de data 21 de gener de 2016
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PER A L'ALLOTJAMENT
DE FAMÍLIES EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA ECONÒMICA I SOCIAL
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACTIVITAT TITULADA "TALLER DE LA
MEMÒRIA I D'HISTÒRIA DE VIDA" PER A L'EXERCICI DE 2016
JGL de data 28 de gener de 2016
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LLICÈNCIA PER A ESPECTACLE PÚBLIC O
ACTIVITAT DE CARÀCTER EXTRAORDINARI PEL CARNESTOLTES CORRÓ
D'AMUNT 2016

JGL de data 4 de febrer de 2016
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI PER A LA IMPLANTACIÓ
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D'UN SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA MUNICIPAL A L'AJUNTAMENT
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.
JGL de data 11 de febrer de 2016
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ AL PROTOCOL MARC D'ATENCIÓ DE
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA DEL VALLÈS ORIENTAL

JGL de data 25 de febrer de 2016
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA
MUNICIPAL (PSAM) 2016
JGL de data 10 de març de 2016
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS, COMERCIANTS I
PROFESSIONALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I L'AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS PER A LA DINAMITZACIÓ COMERCIAL DEL
MUNICIPI
PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA COPA CATALANA
INTERNACIONAL DE BTT A CORRÓ D'AMUNT, ELS PROPERS 9 I 10 D'ABRIL DE
2016, AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
JGL de data 24 de març de 2016

PRO POSTA D'APROVACIÓ DEL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL CONVENI A
SUBSCRIURE ENTRE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I
L'AJUNTAMENT DE CÀNOVES I SAMALÚS PER A L'ALTERACIÓ DELS TERMES
MUNICIPALS
JGL de data 21 d’abril de 2016

PROPOSTA D'AL·LEGACIONS O MILLORES A INTRODUIR EN L´'"ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE DUPLICACIÓN DE VÍA DE LA
LÍNEA DE CERCANÍAS R-3 ENTRE PARETS DEL VALLÈS I LA GARRIGA
(BARCELONA)"

Decrets
Decret 1490-2016 de data 12 de maig de 2016 on és resolc posar a disposició dels
partits polítics del 10 al 26 de juny, els locals i espais públics que s’indiquen a
continuació, per a la realització d’actes de campanya electoral, en relació a les
eleccions generals que tindran lloc el proper dia 26 de juny de 2016:

.....
Local: Seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt
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Dies disponibles: de dilluns a diumenge
Horari d’utilització: a partir de les 20 hores dies feiners, i de 10 a 23 hores els
dissabtes, diumenges i festius.

....
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE
Registres d’entrada
RE 2016/4 - Instància del Club Petanca on sol·liciten l’ús del Consell el dia 6 de febrer,
per fer un berenar per preparar la lliga del Montseny.
RE 2016/5 - Instància de l’AVV Sant Mamet on sol·liciten el pagament del sopar dels
músics de les festes majors del 2014 i 2015.
RE 2016/6 - Instància de l’AVV Sant Mamet on sol·liciten l’ús del Consell el 6 de març,
per la celebració del dia de la dona.
RE 2016/7 - Instància de la Sra. Pruden Panadés on sol·licita que s’informi en el
proper Consell sobre la rompuda de sòl forestal als boscos de Can Bruguera.
RE 2016/8 - Instància del Club Ciclista, on justifica la subvenció rebuda a l’exercici
2015.
RE 2016/9 - Instància del Club Petanca, on justifica la subvenció rebuda a l’exercici
2015.
RE 2016/10 - Instància del Grup Teatre Boina, on justifica la subvenció rebuda a
l’exercici 2015.
RE 2016/11 - Instància del Grup Municipal Imaginem Les Franqueses en comúEntesa, on sol·liciten convidar als regidors i tècnics municipals per informar en relació
a la rompuda i aprofitament forestal i l’enllumenat públic.
RE 2016/12 - Instància de Sardanistes Franquesins, on sol·liciten l’ús del Consell el 5
de març, per la celebració d’una assemblea fundacional.
RE 2016/13 - Instància de l’AVV Sant Mamet, on justifica la subvenció rebuda a
l’exercici 2015.
RE 2016/14 - Instància de la U.S. Corró d’Amunt, on justifica la subvenció rebuda a
l’exercici 2015.
RE 2016/15 - Instància de l’AVV Sant Mamet, on sol·liciten l’ús del Consell el 28 de
març per la celebració de la festa de les Caramelles.
RE 2016/16 - Instància del Patronat de Cultura, Educació, Infància i Joventut, on
sol·liciten l’ús del Consell del 27 de juny fins al 29 de juliol per dur a terme el casal
d’estiu.
RE 2016/17 - Instància del Club Ciclista, on sol·liciten l’ús del Consell els dies 9 i 10
d’abril per la celebració de la Copa Catalana.
RE 2016/18 - Instància de l’AVV Sant Mamet, on sol·liciten l’ús del Consell el dia 24
d’abril per la celebració de Sant Jordi.
RE 2016/19 - Instància de l’AVV Sant Mamet, on sol·liciten el pagament de la
subvenció exercici 2016.
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RE 2016/20 - Instància del Club Petanca, on sol·liciten el pagament de la subvenció
exercici 2016.
RE 2016/21 - Instància del Club Ciclista, on sol·liciten el pagament de la subvenció
exercici 2016.
RE 2016/22 - Instància del Grup Teatre Boina, on sol·liciten el pagament de la
subvenció exercici 2016.
RE 2016/23 - Instància del Club Petanca, on sol·liciten l’ús del Consell el 29 de maig
per la celebració d’una arrossada.
RE 2016/24 - Instància de la U.S. Corró d’Amunt, on sol·liciten el pagament de la
subvenció exercici 2016.
Registres de sortida
RS 2016/2 - Sol·licitem a les entitats la justificació corresponent a l’aportació
econòmica rebuda a l’exercici 2015.
RS 2016/3 - Comuniquem a l’AVV Sant Mamet l’autorització per fer ús del Consell el
13 de febrer, per la celebració del carnestoltes.
RS 2016/4 - Comuniquem a l’àrea de Sanitat i Gent Gran, l’autorització per fer ús del
Consell, del 3 de febrer fins al 28 de desembre, per dur a terme el taller de memòria.
RS 2016/5 - Comuniquem al Club petanca l’autorització per fer ús del Consell el 6 de
febrer, per la celebració d’un berenar per preparar la lliga del Montseny.
RS 2016/6 - Informem a tots els veïns de Corró d’Amunt quines dades s’han de fer
constar en la correspondència per tal que arribi correctament.
RS 2016/7 - Comuniquem a l’AVV Sant Mamet l’autorització per fer ús del Consell el 6
de març, per la celebració del dia de la dona.
RS 2016/8 - Comuniquem a Sardanistes Franquesins l’autorització per fer ús del
Consell el 5 de març, per la celebració d’una assemblea fundacional.
RS 2016/9 - Comuniquem a l’AVV Sant Mamet que s’ha donat ordre per fer el
pagament del sopar dels músics de la festa major any 2014/2015.
RS 2016/10 - Sol·licitem a l’àrea d’Hisenda el pagament a l’AVV Sant Mamet del
sopar dels músics.
RS 2016/11 - Comuniquem a la Sra. Pruden Panadés que en la sessió del Consell
del 4 d’abril, s’informarà sobre la rompuda de sòl de Can Bruguera.
RS 2016/12 - Comuniquem a l’AVV Sant Mamet l’autorització de l’ús del Consell el 28
de març, per la celebració de la festa de les Caramelles.
RS 2016/13 - Comuniquem al Club Ciclista que ha estat correctament justificada
l’aportació econòmica rebuda de l’exercici 2015.
RS 2016/14 - Comuniquem a l’AVV Sant Mamet que ha estat correctament justificada
l’aportació econòmica rebuda de l’exercici 2015.
RS 2016/15 - Comuniquem a la U.S. Corró d’Amunt que ha estat correctament que ha
estat correctament justificada l’aportació econòmica rebuda de l’exercici 2015.
RS 2016/16 - Comuniquem al Grup Teatre Boina que ha estat correctament justificada
l’aportació econòmica rebuda de l’exercici 2015.
RS 2016/17 - Comuniquem al Patronat de Cultura, ’autorització per l’ús del Consell del
27 de juny a 29 de juliol, per dur a terme el casal d’estiu.
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RS 2016/18 - Comuniquem al Grup Municipal Imaginem Les Franqueses en ComúEntesa que en la sessió del Consell del 4 d’abril, es comptarà amb els regidors
d’Obres i Serveis i Esports.
RS 2016/19 - Comuniquem al Club Ciclista l’autorització per l’ús del Consell, el 9 i 10
d’abril, per la celebració de la Copa Catalana BTT.
RS 2016/20 - Trametem a l’àrea d’Hisenda, certificat acord sessió del Consell del 4
d’abril, on s’aprova el pressupost per aquest any 2016.
RS 2016/21 - Comuniquem a l’AVV Sant Mamet, l’autorització per l’ús del Consell el 24
d’abril, per la celebració de la diada de Sant Jordi.
RS 2016/22 - Sol·licitem a l’àrea d’Hisenda, el pagament a diverses entitats de la
col·laboració econòmica de l’any 2016.
RS 2016/23 - Comuniquem al Club Petanca, l’autorització de l’ús del Consell el 29 de
maig per la celebració d’una arrossada.
RS 2016/24 - Sol·licitem a l’àrea d’Hisenda, el pagament a la U. S. Corró d’Amunt de
la col·laboració econòmica de l’any 2016.

III.

INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

S’informa que s’ha asfaltat el pàrquing de darrere la zona esportiva.
S’han iniciat les obres per instal·lar l’enllumenat públic als carrers del poble.
S’han començat a reparar els panots malmesos a les voreres de la urbanització
de Can Suquet i en acabar es farà el mateix amb els del nucli urbà.
Pel que fa a l’anul·lació de la fossa sèptica, el president pregunta si hi ha
alguna objecció per tirar-ho endavant?
Els membres assistents diuen que és una petició que ja es va demanar fa molt
de temps i per tant tothom hi està d’acord. Es comunicarà a Obres i Serveis
perquè iniciïn els tràmits per demanar els permisos.
El contracte de manteniment de camins s’està confeccionant, s’ha demanat a
l’àrea corresponent que un cop redactat es pugui consultar.
La Sra. Pou pregunta si la consulta només la podran fer els membres de la
taula o tothom.
El Sr. Ferran diu que es farà amb temps suficient per poder fer arribar
propostes i si cal, s’avançarà la documentació.
Pel que fa a la petició per la instal·lació dels ressalts a l’avinguda Major, es farà
arribar una circular a tots els veïns per saber si estan d’acord o no, després
amb els resultats de la consulta es decidirà.
La Sra. Pou pregunta si això és el que s’ha decidit a la comissió de Mobilitat?
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El Sr. Ferran contesta que amb el resultat de la consulta es farà arribar a la
comissió que decidirà.
Relatiu a la petició dels ressalts al nucli urbà, la Sra. Pou diu que en la sessió
del 27 de gener de 2014 el Sr. Ramírez ja va dir que s’havia fet la petició a la
Diputació i en el dia d’avui encara està igual.
El Sr. Ferran contesta que de l’anterior legislatura ell no pot fer cap comentari
perquè no hi era, però que ara s’han fet els tràmits per demanar la reducció de
la velocitat dels vehicles a l’alçada del restaurant quatre llunes.
Un assistent es queixa de la poca visibilitat que hi ha per incorporar-se a la
carretera i demana que el Consell també ho comuniqui per fer més força.
El Sr. Ferran contesta que aquesta petició ja es va fer arribar a la comissió per
la pacificació de la carretera, però
es demanarà revisar totes les
incorporacions.
La Sra. Pou pren la paraula i diu que la gent es cansa de proposar millores pel
poble i no es fa res.
Per altra banda, pel que fa als contenidors una veïna diu que ella va demanar
la col·locació de més contenidors, el Sr. Ferran contesta que hem d’esperar
que surti el nou concurs.
A continuació el Sr. Ferran explica una sèrie d’incidències detectades el
diumenge a la zona esportiva:
-El bar de la zona esportiva estava amb una ocupació fora del normal, s’estava
fent servir el material del Consell (taules) sense haver demanat permís i segons
sembla, no és la primera vegada.
-També hi havia gent dintre del camp de futbol, i es considera que cal portar un
control perquè no es faci mal bé la gespa i que es pot fer ús sempre i quan
s’entri amb calçat adequat i sense menjar ni beguda.
La Sra. Pou manifesta que els nens salten la tanca i accedeixen al camp de
futbol.
Es debat sobre aquest tema i s’acorda demanar les següents coses:
Primer: es notificarà a esports que es controli la cessió dels espais esportius els
caps de setmana.
Segon: des del Consell, es farà un escrit als adjudicataris informant dels fets i
que el material del Consell no es pot fer servir si no es fa sota petició, i també
es posarà en coneixement d’Esports.
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Tercer: Es considera que també s’ha de demanar permís si es fa ús de la sala
polivalent i així es farà saber a Esports.
La Sra. Pou pren la paraula i diu que es tingui en compte que segons el
contracte amb els adjudicataris de la zona esportiva, s’especifica que s’ha de
fer la recollida selectiva i no es fa, tot va a parar dintre el mateix contenidor.
Es pren nota.
També demana si es podria estudiar la possibilitat de desplaçar el contenidor
que hi ha davant la zona esportiva una mica més amunt.
A continuació s’informa sobre la programació que està prevista per la festa
major, es dóna la paraula a la Sra. Mati Narvaez, diu que aquest any la
programació serà pràcticament la mateixa, com a novetats hi haurà la festa de
l’escuma i la festa holi.
Proposa per altra banda la possibilitat de canviar de l’agost al juliol la data de la
Festa Major, perquè es troben que volen fer noves activitats i la gent està de
vacances, com és el cas dels gegants.
El Ferran pregunta si els gegants venen, perquè ell va fer les gestions i van dir
que podíem comptar.
La Sra. Mati confirma que s’han posat en contacte amb ells i que aquest any no
podran fer-ho perquè no tenen prou gent.
El Sr. Ferran manifesta que una entitat que rep subvenció per part de
l’ajuntament hauria de venir.
El Sr. Profitós creu que la gent ve segons el que se’ls ofereix i que de cara a
l’any vinent es miri l’opció de l’orquestra Franquesina.
Es respon que ja es va fer la consulta per aquest any, però no tenien
disponibilitat.
En aquests moments marxa el Sr. Albert Costa.
La Sra. Mati no veu perquè no es podria canviar, diu que té entès que abans
era el 17 d’agost i es va canviar perquè coincidia amb la festa de Cardedeu,
que tenia més força que la de Corró d’Amunt i vol fer una consulta als veïns per
saber que pensen del canvi de data.
Per altra banda, la Sra. Mati sol·licita el finançament del Consell per la compra
de samarretes i mocadors per la Festa Major i que els beneficis obtinguts
siguin per la comissió, ja que parteixen d’un saldo 0.
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El Sr. Ferran pensa que la comissió ha d’agafar un cert risc i que el Consell li
pot fer una bestreta i després que siguin retornats.
La Sra. Pou intervé i diu que això s’està fent pel poble.
El Sr. Ferran diu que aquest any el Consell i el Patronat de Cultura ja ha fet un
esforç.
El Sr. Profitós diu que presentin el pressupost especificant com es vendran i a
qui i en la pròxima reunió interna es parlarà.
La Sra. Mati també informa que per la Festa Major es tallarà la carretera en
actes puntuals, com és el dia del cinema a la fresca perquè els nens puguin
travessar la carretera sense perill.
El Sr. Ferran diu que es tingui en compte que cal fer un pla de seguretat i qui
donarà el vistiplau serà seguretat ciutadana.
IV.

INFORMACIÓ COMPTES EXERCICI 2015

A continuació es dóna compte de les despeses del Consell durant l’exercici
2015. Dels 10.660,00 € de pressupost s’han gastat un total de 8.636,85 €, dels
quals les despeses més importants han estat:
Aportacions entitats: € 3.196,90
Adquisició portàtil i projector: € 1.057,54
Adquisició rentaplats: € 1.322,53
Donatius associació Maná i Fundació Xiprer: € 1.000,00
El detall es podrà consulta a la pàgina web de l’ajuntament.
V. INFORMACIONS DE LES ENTITATS
La secretaria del Consell en nom del Sr. Albert Costa del Club Ciclisme de
Corró d’Amunt informa que el 30 de juliol a les 22 h tindrà lloc la caminada
nocturna.
La Sra. Pou en representació de l’AVV Sant Mamet informa que el 2 de juliol
tindrà lloc la Festa del soci, hi haurà sopar i una actuació de Tito Alba.
VI. TORN OBERT DE PARAULES
El Sr. Àlex Vega demana que en la propera sessió s’informi sobre les obres del
gasoducte, perquè s’ha anul·lat l’anterior projecte i ha presentat un de nou amb
modificacions. Es pren nota.
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La Sra. Pou diu que es van treure els jocs infantils del parc de Can Suquet i no
s’ha dit res, i segons una sessió del Consell ell va dir que es posaria alguna
cosa.
El Sr. Ferran diu que quan es va comptar amb regidor d’Obres i Serveis,
Moises Torres, ja va explicar que no es posaria res.
El Sr. Àlex pren la paraula i es dirigeix a la Sra. Pou per dir-li que en aquell parc
no hi ha res que compleixi la normativa.
La Sra. Pou diu que vol que consti en acta que cap regidor dels que hi ha volen
que es posi alguna cosa.
Diu que a Can Suquet al final del carrer Major hi ha una zona d’equipaments i
potser es podria fer un parc allà.
El Sr. Ferran diu que es farà la consulta per saber si pot ser.
La Sra. Pou també diu que es va demanar la neteja de la riera de Cal Ferrer
perquè està plena d’herbes, el Sr. Ferran diu que en el seu moment es va fer la
petició a l’àrea de Pagesia i no estava contemplat.
Es torna a recordar la perillositat del contenidor que hi ha davant la casa del
Bosc, el Sr. Ferran diu que es mirarà de buscar una ubicació on hi hagi més
seguretat.
Per altra banda la Sra. Pou diu que per funcionar correctament el Consell
caldria tenir un reglament, perquè algun membre del Consell ha faltat als últims
plens i això no pot ser. L’entitat hauria de nomenar un de nou.
També demana que es faci el manteniment dels lliris que estan plens d’herbes
així com dels ornaments que es van col·locar a la rotonda de Cal Ferrer, diu
que està ple d’herbes.
La Sra. pou manifesta que no hi ha res que llueixi.
A continuació la Sra. Pou manifesta el seu agraïment al president del Consell
perquè s’escrigui sobre Corró d’Amunt al butlletí.
La Sra. Pou diu que consti en acta que és una proposta que va fer ella.
Pel que fa a la rotonda de Marata es manifesta que la rotonda ha quedat
arxivada i que es col·locarà un semàfor i que la comissió per la pacificació no té
constància de tot això.
El Sr. Ferran diu que la Diputació ha de convocar una reunió i un cop se sàpiga
la resolució s’informarà i respecte a la gent que han vist que estaven prenent
mides, és per la proposta que vol fer la Diputació.
El Sr. Àlex pregunta si la Diputació vindrà a explicar-ho.
El Sr. Ferran contesta que no ho sap.
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Es comenta que es posarà un semàfor provisional.
El Sr. Ferran diu que la informació del 9 Nou no ha sortit d’una manera oficial.
Per altra banda el Sr. Ferran informa als assistents que el dia 15 de juny a la
seu del Consell tindrà lloc una xerrada de seguretat ciutadana.
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT
aixeca la sessió, quan són tres quarts de deu de la nit.
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