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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT 
 
Data: 25 de juliol de 2016 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Horari: 20.00 h a 21.50  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) 
Josep Mauri Pey, del Club de Petanca de Corró d’Amunt 
Josep Cardús Grau, de la Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt 
Lourdes Díaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva de Corró d’Amunt   
Conxita Soldevila Bartolí, del Grup Teatre Boina 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:  
Maria Àngels Pou Aguàs, de l’Associació de Veïns de Sant Mamet 
 
Intervé el Sr. Ferran Jiménez, per donar la benvinguda als assistents i per agrair-los la 
seva presència. 
Pregunta als membres si tenen alguna objecció per modificar l’ordre del dia i començar 
pel punt 4. 
Tothom està d’acord. 

 

IV - PRESENTACIÓ PROGRAMA FESTA MAJOR 

Avui es compta amb la presència del regidor en funcions del PMC, Jordi Ganduxé, i el 
cap de l’àrea de Cultura, José Algar. 
El Sr. Ferran Jiménez dóna la paraula a la Sra. Mati Narváez com a representant de la 
Comissió de Festa Major, que passar a presentar el programa. 
La Sra. Mati explica quines són les novetats: 
Aquest any es compta amb una pancarta nova com a símbol de la Festa Major, s’ha 
recuperat l’emblema del poble “Corró d’Amunt més que un punt”, i es posaran a la 
venda mocadors. 
 
Pel que fa a la programació, explica quines seran les activitats que es faran al llarg de 
tota la Festa Major, començant per la caminada nocturna que es farà el 30 de juliol i on 
el Sr. Albert Costa, representant del Club Ciclista de Corró d’Amunt explica que el 
recorregut serà el mateix de cada any, que hi haurà un avituallament a Can Cabeça i a 
l’arribada s’oferirà un pa amb tomàquet,  també s’obsequiarà amb una samarreta i una 
torxa fluorescent. 
Diumenge 31 de juliol,  tindrà lloc la IV Copa Derbi Variant organitzada per l’Associació 
de Veïns de Sant Mamet i puntuable per la Federació Catalana de Motociclisme. 
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La Sra. Mati fa saber que es rebrà un annex, perquè hi havia activitats que en el 
moment de la impressió del díptic no estaven encara confirmades. 
 
Divendres 5 d’agost, a les 12.00 h s’inaugurarà l’exposició de pintura a càrrec d’Elisa 
Martínez, la qual estarà exposada durant tota la Festa major. 
A les 20.00 h tindrà lloc la inauguració de l’exposició  “Corró d’Amunt: Paisatges 
Viscuts” exposició en la qual han treballat la Sra. Rosa Estrada i Pruden Panades 
entre d’altres, i que recomana a tots els assistents que vinguin a veure-la.  
Altres activitats  de les quals es podran gaudir són el cinema a la fresca que serà 
gratuït, la passejada en bicicleta, la Festa Holi, el XIV Concurs de fotografia, on fa una 
invitació a tots els assistents perquè facin arribar les seves fotos, i per finalitzar la 
cantada d’Havaneres i el rom cremat on es farà l’entrega del premi a la guanyadora del 
cartell de la Festa Major. 
 
A continuació el president del Consell pren la paraula i  felicita a la Comissió i a l’àrea 
de Comunicació  per com ha quedat el programa, diu que crida l’atenció. 
 
El president dóna la paraula al regidor de Cultura en funcions, Jordi Ganduxé, que 
felicita a la Comissió.  Diu que ell ha viscut tot el procés, va animar a què  les entitats 
portessin la Festa Major, al principi ho veia una mica complicat, però ha quedat 
sorprès per l’esforç que s’ha fet. La Festa Major serà un èxit i serà referent d’alguna 
cosa, i els encoratja perquè segueixin endavant.  
Per altra banda manifesta el seu agraïment al president del Consell perquè va ser el 
primer que va demanar fer aquest canvi. 
 
 A continuació se cedeix la paraula al director gerent del Patronat, José Algar, que diu 
que s’ha aconseguit la implicació de les entitats i de la gent que ha assumit tota la 
feina, agraeix tot l’esforç fet per part de les entitats i veïns i veïnes que s’han 
involucrat, i felicita especialment a la Mati Narváez i la Cristina Conesa per liderar 
aquesta iniciativa. 
 
Un cop finalitzada les seves intervencions, el Jordi Ganduxé i José Algar marxen. 
 
El Sr. Profitós pren la paraula i vol fer un aclariment relatiu als escacs, diu que 
depenen de la gent que vingui es farà la competició o no. 
 
Conxita Soldevila, com a representant del Grup Teatre Boina  informa als assistents 
que aquest any l’obra de teatre no es farà perquè una de les actrius principals no ha 
pogut assistir a tots els assajos, i al no trobar suplent, s’ha decidit posposar-la. 
 
A continuació es passa a l’aprovació de l’acta. 
 

I. APROVACIÓ DE L’ACTA  DE LA SESSIÓ  ANTERIOR 

Ningú té cap esmena a dir 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) 
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Ple de data 26 de maig de 2016 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN 
COMÚ - ENTESA EN DEFENSA DE LA CREACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA 
CIUTADANA  
 

Ple de data 30 de juny de 2016 

 
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1665/2016, DE DATA 2 DE 
JUNY, SOBRE LA DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE LES ÀREES  
 

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1664/2016, DE DATA 2 DE 
JUNY, SOBRE ELS MEMBRES INTEGRANTS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1663/2016, DE DATA 2 DE 
JUNY, SOBRE EL NOMENAMENT DE TINENTS/ES D'ALCALDE DE 
L'AJUNTAMENT  
 

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1662/2016, DE DATA 2 DE 
JUNY, SOBRE LA DESIGNACIÓ DEL PRESIDENT I DEL VICEPRESIDENT DEL 
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS  
 

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1673/2016, DE DATA 3 DE 
JUNY, SOBRE LA DESIGNACIÓ DE LA PRESIDENTA I DEL VICEPRESIDENT DEL 
PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT  
 

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1676/2016, DE DATA 7 DE 
JUNY, SOBRE LA DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE L'ÀREA DE 
CULTURA, INFÀNCIA I JOVENTUT I PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT MUNICIPAL 
DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT  
 

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1695/2016, DE DATA 8 DE 
JUNY, SOBRE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES SANCIONADORES AL 
REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA  
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES SOBRE LA MILLORA DE LA SEGURETAT DE LA RONDA NORD DE 
GRANOLLERS  
 
JGL de data 9 de juny de 2016 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
I L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS SOBRE LES OBRES DE 
PACIFICACIÓ CTRA. BV-5151 A CORRÓ D'AMUNT P.K.5,190-5,800  
 
JGL de data 16 de juny de 2016 
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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 
JGL de data 23 de juny de 2016 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI AUDIOVISUAL EN STREAMING PER 
L'EMISSIÓ PER INTERNET DELS PLENS DE L'AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS  
 
JGL de data 7 de juliol de 2016 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE L'ACTUACIÓ DE "MILLORA I 
MANTENIMENT DELS CAMINS LOCALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
2017" I DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
"PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS" EN EL 
MARC DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016- 2019"  
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE L'ACTIVITAT RECREATIVA DE 
CARÀCTER EXTRAORDINARI TITULADA CANTADA D'HAVANERES  
 
JGL de data 14 de juliol de 2016 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECIFICA 
D'INTERÈS PÚBLIC EN SÒL NO URBANITZABLE PER A LES INSTAL·LACIONS 
DEL REFORÇ DEL GASODUCTE RAB-01 DE MOP-49.5BAR DES DE LA POSICIÓ 
5.D.04 A LA XARXA DE TRANSPORT BÀSIC D'AQUEST TERME MUNICIPAL  
 
JGL de data 21 de juliol de 2016 
 
PROPOSTA DE SOL·LICITUD D'ADHESIÓ AL SERVEI DE LA FINESTRA ÚNICA 
EMPRESARIAL (FUE) AL CONSORCI DE L'ADMINISTRACIÓ OBERTA DE 
CATALUNYA (AOC) 
 
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE 
 
Registres d’entrada 

RE 2016/25 Avv San Mamet, sol·liciten ús del Consell, els dies 2 i 3 de juliol per la 
celebració de la festa dels socis. 
RE 2016/26 Àrea de Gent Gran, sol·liciten autorització per fer ús del Consell, el 15 de 
juny per una xerrada de Seguretat Ciutadana. 
RE 2016/27 Avv Sant Mamet, sol·liciten subvenció per la compra de material per la 
Festa Major. 
RE 2016/28 Pruden Panades sol·licita  auditoria lumínica de tot el nucli de Corró 
d’Amunt. 
RE 2016/29 Avv Sant Mamet, sol·licita autorització per fer ús del Consell el 19 de juliol 
per una classe de Tai-xi-xi. 
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RE 2016/30 Avv Sant Mamet, sol·licita fumigar i desinfecta el Consell per plaga de 
formigues. 
RE 2016/31 Avv Sant Mamet, sol·licita ús del Consell del 3 d’octubre al 6 de novembre 
per la celebració de la Festa de la Castanyada. 
RE 2016/32 Avv Sant Mamet, sol·licita ús del Consell, el 2 d’octubre, per la celebració 
de la Festa de la Germandat. 
RE 2016/33 Avv Sant Mamet, sol·licita ús del Consell ii material per exposició, el 18 de 
juliol per una exposició de les caminades 2015-16. 
RE 2016/34 Avv Sant Mamet, sol·liciten tornar a col·locar el contenidor a l’entrada del 
poble. 
 
Registres de sortida 

RS 2016/25 Club Petanca Corró d’Amunt, comuniquem acreditació correcta aportació 
econòmica any 2015. 
RS 2016/26 Comuniquem a l’àrea de Gent Gran, autorització per fer ús del Consell per 
la xerrada de Seguretat Ciutadana, del 15 de juny. 
RS 2016/27 Comuniquem autorització per fer ús del Consell el 2 de juliol, per la 
celebració de la Festa dels socis. 
RS 2016/28 Consulta col·locació ressalts a l’avinguda Major de Can Suquet. 
RS 2016/29 Comuniquem a l’Avv Sant Mamet, autorització per fer ús del Consell el 19 
de juliol, per una classe nocturna de tai-xi-xi. 
RS 2016/30 Comuniquem a l’Avv Sant Mamet, autorització per fer ús del Consell el 18 
de juliol, per una exposició de caminades. 
RS 2016/31 Comuniquem a l’Avv Sant Mamet, que s’han fet diverses actuacions per 
eliminar la plaga de formigues. 
RS 2016/32 Comuniquem a la Sra. Pruden Panades, que s’ha traslladat la seva petició 
d’un estudi lumínic a les àrees d’Obres i Serveis i Esports. 
RS 2016/33 Comuniquem a l’Avv Sant Mamet resposta relativa a la petició per la 
col·locació del contenidor a l’entrada del poble. 
RS 2016/34 Comuniquem a l’Avv Sant Mamet, cessió del Consell el 2 d’octubre per la 
celebració de la Festa de la Germandat. 
 
III. INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA 

Es dóna compte dels següents temes pendents: 
 
Abocament il·legal al torrent: 
S’informa que avui s’està fent la neteja i esbrossada del torrent que hi ha darrere la 
zona esportiva. 
 
Camí Cal Ferrer: 
Durant aquesta setmana també es farà l’esbrossada. 
 
Replantada rotonda Cal Ferrer: 
S’ha posposat fins al novembre, perquè ara no és bona època per fer-ho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

PLE 25-07-16 

6 

 
Neteja del Consell i taules i cadires: 
S’informa que avui han mantingut una reunió amb els adjudicataris i s’ha acordat que 
el Patronat d’Esports pujarà a supervisar la neteja, perquè es faci correctament. 
 
Pel que fa a l’ús de les taules i cadires sense permís, els adjudicataris de la zona 
esportiva han reconegut els fets, han demanat disculpes i s’han compromès a 
demanar-les al Consell a partir d’ara. 
 
El Sr. Ferran diu que es podran cedir, sempre tenint en compte l’aforament de l’espai  i 
per quin motiu es demanen, en cas que sigui una activitat que faci una entitat 
juntament amb ells, en aquests casos no hi haurà problema. Si es torna a repetir la 
situació, demana la col·laboració de tots perquè informin. 
 
Obres Gasoducte: 
 
Pel que fa a la llicència d’Obres que es va aprovar per JGL el 26 d’octubre de 2015  i 
que va demanar Gas Natural per unes obres al terme de Corró d’Amunt, s’informa que 
aquesta ha quedat arxivada. Han presentat una de nova, on l’única diferència és un 
canvi d’ubicació, s’adjunta plànol per si algú vol consultar-ho. 
 
Gas Natural també ha entrat a l’ajuntament les sol·licituds d’informe favorable que ha 
demanat a  l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Cultura, Departament 
d’Agricultura, Departament de Territori i Sostenibilitat i  Institut Geològic i Cartogràfic 
de Catalunya. 
El dia 1 de juny, la Diputació va entrar informe favorable. 
 
Ressalts avinguda Major de Can Suquet: 
 
Avui ha  finalitzat el termini per la consulta de la col·locació de ressalts a l’avinguda 
Major, que el Consell va fer arribar a tots els veïns i veïnes de Corró d’Amunt. El 
president fa el recompte dels vots, amb el resultat de 14 vots a favor,  3 en contra,  1 
nul  i 1 en blanc, i llegeix les observacions que els veïns han fet arribar. 
 
El Sr. Ferran diu que el resultat d’aquesta consulta es traslladarà  a la Comissió de 
Mobilitat perquè ho tinguin en compte. 
El Sr. Costa pren la paraula i diu que ell no parlaria de ressalts fins que no es parli 
abans amb la Comissió de Mobilitat. 
El Sr. Ferran contesta que aquesta petició ja se’ls hi va fer arribar i la seva resposta va 
ser que sí,  però volien la conformitat dels veïns. 
 
La Sra. Lourdes pren la paraula i pregunta si s’ informarà d’on els col·locaran? 
 
El Sr. Ferran diu que abans de fer l’actuació s’informarà. Es mirarà de tenir-ho per la 
pròxima reunió interna. 
 
V - INFORMACIONS DE LES ENTITATS 
 
El Sr. Mauri, en representació del Club Petanca fa saber que com cada any l’entitat 
farà  la botifarrada i el torneig de petanca per la Festa Major. 
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També fa saber que la casa de la mestra està infectada d’insectes. 
 
El Consell informa que s’ha passat avís a l’àrea d’Obres i Serveis, i que està previst fer 
una actuació. 
 
També s’informa que s’han fet diverses actuacions, tant per la plaga de formigues com 
per les rates. 
  
La Sra. Lourdes, en representació de la U.S. Corró d’Amunt diu que aquest any s’ha 
decidit no fer el partit de solters contra casats, perquè sempre havien de portar gent de 
fora. 
 
VI - TORN OBERT DE PARAULES 
 
El Sr. Lluís Gómez pren la paraula i pregunta com està el tema del contenidor? 
 
El Sr. Ferran respon que es va dir que transitòriament es posaria al costat de les 
bústies i que quan el concurs finalitzi i es faci el nou contracte hi haurà canvis. 
 
Es manifesta que on estava posat fins ara ningú havia demanat que es treies, i en 
canvi on es vol tornar a posar ara (temps enrere ja hi havia estat),  es va treure per les 
queixes que hi havia hagut per la falta de visibilitat en incorporar-se a la carretera de 
Cànoves en direcció a Marata. 
 
El Sr. Ferran torna a explicar que s’ha fet per qüestions de seguretat, hi ha hagut 
incidències de miralls trencats, i tenint en compte que on estava ubicat a la nit no tenia 
llum i estava a prop d’una corba, es va decidir treure. No s’ha tret perquè el Consell ho 
digués, ni va ser una decisió del president ni d’un veí,  sinó perquè l’àrea de Seguretat 
Ciutadana ho va exposar a la Comissió de Mobilitat. 
Ferran assegura que on es vol ubicar no hi ha cap problema de visibilitat, ell 
personalment ho ha comprovat i convida en finalitzar la sessió als veïns a anar a mirar-
ho. 
 
El Sr. Mauri diu que voldria veure els informes policials. 
 
Una veïna pregunta si hauria  la possibilitat de posar-ho al camp de davant? 
 
Es respon que aquells terrenys són de propietat. 
 
El Sr. Ferran insisteix que amb aquest tema mai estarà tothom d’acord, i explica que 
en el municipi de Les Franqueses som aproximadament uns 20.000 habitants, si cada 
vegada que es pren la decisió de canviar un contenidor es tingués en compte l’opinió 
dels veïns, no es podria avançar. 
El govern ha de prendre decisions, i aquestes decisions formen part de la seva 
responsabilitat, i en aquest cas s’ha pres la decisió de treure’l perquè prioritza la 
seguretat. 
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Un veí manifesta que es torni a col·locar el contenidor però que es faci ja, que no sigui 
per l’any 2025, i el que es tenia d’haver fet, és posar un altre abans de treure el que hi 
havia. 
 
El Sr. Costa pregunta si es podria plantejar un porta a porta o contenidor soterrats. 
 
Es contesta que no, perquè el concurs ja està fet. 
 
Veïns manifesten que els contenidors es fan servir també per llençar la poda i tornen a 
reclamar contenidors de resta vegetal. 
 
El Sr. Ferran contesta que hem d’esperar al nou contracte. 
 
El Sr. Mauri pren la paraula i diu que tenint en compte que hi ha informes policials 
sobre el contenidor, pregunta si no hi ha cap informe policial sobre la perillositat del 
tram de la carretera del restaurant Quatre Llunes,  fins a arribar al primer ressalt 
davant del pavelló? Els cotxes baixen a molta velocitat i pregunta si hem d’esperar que 
algú es mati? Demana que s’actuï ràpidament. 
És una petició que fa molts anys que demanen i diu que al final hauran de fer una 
manifestació i tallar la carretera, perquè els facin cas. 
 
El Sr. Ferran contesta que les dues comissions, la de Mobilitat i la de Pacificació de la 
Ctra. BV-5151 estan tractant aquest tema. En la pròxima reunió s’informarà si s’ha 
prosperat. 
 
Per altra banda es demanarà als regidors que formen part de la Comissió de Mobilitat 
que vinguin al proper ple per explicar quins passos es faran, però puntualitza que cal 
tenir en compte que per fer qualsevol actuació caldrà el vistiplau de la Diputació. 
 
El Sr. Àlex proposa que el Consell juntament amb la Comissió es mirin el projecte que 
anys enrere es va fer per la remodelació del nucli urbà, potser es pot aprofitar  i encara 
que no es faci tot, si es podrien fer trams. 
 
La Sra. Mati Narváez, representant del Consell del Poble de Corró d’Amunt a la 
Comissió per la pacificació de la carretera BV-5151,  diu que no tots els diners 
s’invertiran a la rotonda de Marata i que ells van demanar que s’inverteixin en Corró 
d’Amunt. 
 
Per altra banda manifesta que s’ha fet una enquesta sobre la cruïlla de Marata. 
 
El Sr. Ferran Jiménez diu que oficialment l’ajuntament no té cap coneixement. 
 
A continuació la Sra. Mati Narváez representant de la Comissió de Festa Major,  pren 
la paraula i demana un espai per guardar les coses de la Festa Major i pregunta  si el 
Club Petanca li podria cedir l’espai que té a la casa de la mestra? 
 
El Sr. Profitós pregunta quina serà la freqüència d’utilització d’aquest material? 
La Sra. Mati contesta que de Festa Major en Festa Major, i el Sr. Profitós proposa que 
es demani a la brigada que el guardi a la seva nau fins a l’any vinent. 
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El S. Ferran Jiménez informa que s’ha demanat que es netegi una habitació que hi ha 
al magatzem, així el Grup Teatre Boina podrà disposar d’aquest espai per guardar les 
seves coses, també un cop finalitzada la Festa Major es mirarà de guardar la barbacoa 
a la zona esportiva, i amb això quedarà espai suficient perquè la Comissió guardi les 
seves coses. 
 
El Sr. Àlex proposa posar prestatges industrials. 
 
A continuació el Sr. Profitós diu que a l’últim ple va fer saber que a finals de l’any 
passat el Consell del Poble de Corró d’Amunt va fer arribar queixes sobre els 
abocaments il·legals que es feien als contenidors de Can Sala. Segons la resposta de 
l’àrea de Seguretat Ciutadana es va prendre la decisió de col·locar senyals verticals de 
prohibició d’abocaments i la sanció aplicable. En el dia d’avui encara està pendent. 
Es pren nota i es tornarà a reclamar. 
 
Parlant sobre aquests contenidors es manifesta que totes les escombraries  que 
genera Can Sala van a parar al mateix contenidor i si és activitat privada perquè no es 
fan la seva autogestió de residus. 
 
Per altra banda també s’informa d’un abocament il·legal darrere de Can Sala. Es 
contesta que ja s’ha comunicat. 
 
Una altra veïna informa que al final de l’avinguda Major, on està Can Tomas, està 
plegat d’insectes que entren a les cases i les herbes estan molt seques i podria haver-
hi risc d’incendi. 
Es demanarà que es faci una neteja. Pel que fa als insectes l’àrea d’Obres i Serveis ja 
està assabentat. 
 
Aquesta mateixa veïna pregunta si seria possible posar la fibra òptica a Corró d’Amunt 
com han posat a Cànoves. 
 
EL Sr. Profitós respon que segons ell sap en un any, any i mig és possible que hi ha 
arribi. 
 
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la 
sessió, quan falten deu minuts per les deu  de la nit. 
 
 
 
 
 


