ACTA DE SESSIÓ
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA
Data: 5 de setembre de 2016
Horari: 20,30 a 22,00 hores
Lloc: Seu del Consell del Poble de Llerona
Hi assisteixen:
ROSA MARIA PRUNA, presidenta
ELISABET PERICAS TAULATS, vocal
ISIDRE GARRIGA PORTOLA, vocal
JOSEP LLEONART, vocal
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, vocal
ENRIC GARRIGA, vocal
MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada
Excusa la seva assistència:
SONIA DE ALIER MILLET, vocal
JOSEP GIRBAU, vocal
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, 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 del 4 de juliol de 2016,
l’’acta s’aprova .
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:
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:
Escrit a l’Agència Catalana de l’Aigua, sol·licitant donin una solució al problema dels
pollancres ubicats al torrent de la urbanització dels Gorcs.
Escrit a Befesa en nom del consell del poble davant les reiterades queixes del soroll
ambiental produïts per l’empresa Befesa que emet constantment durant les 24 hores.

III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.La senyora presidenta comença el ple del consell informant que l’enllumenat que
reiteradament els veïns de Llerona demanaven a l’Avinguda Europa ja està en
funcionament i que properament es faran altres trams.
També va informar que degut a que van haver-hi
diverses caigudes del
subministrament elèctric al consell de poble ha tingut problemes, va explicar que des
de la regidoria d’Obres i Serveis es va fer una inspecció dels sistemes elèctrics .
Explica que el problema ve de Ca la Mestra ja que es necessita molta força per a les
màquines. La carpa té diferent comptador, i per això no té problemes. Endesa ha
instal·lat comptadors digitals i si es sobrepassa la potència contractada tallen el
subministrament elèctric. Això també passa als domicilis particulars, la solució és
contractar més potencia, així que l’Ajuntament ha decidit contractar més potència i
també instal·lar dos comptadors. Un per a la casa de la mestra i un per a la casa del
Consell.
La senyora presidenta informa que s’han reunit els municipis que formen part del pla
supramunicipal i que hi ha un informe elaborat per la Generalitat de Catalunya on
exposen que la qualitat de l’aire a les Franqueses del Vallès és òptim.
També informa que ja s’ha adjudicat el contracte administratiu a l’empresa Barnasfalt
que serà qui portarà a terme les obres del Falgar.
En relació al tema de l’equipament esportiu de la zona parroquial la senyora presidenta
dona la paraula al regidor d’urbanisme Jordi Ganduxé que va explicar que el mes de
juliol l’Ajuntament va presentar a la Direcció General d'Ordenació del Territori i
Urbanisme la modificació del projecte que havia proposat la comissió de reforma de la
zona esportiva als terrenys de la parròquia de Santa Maria de Llerona.i informa que:
La Direcció General d’Urbanisme ha aprovat la modificació. Ara cal encaixar la
proposta a la finca, doncs Sanitat demana una separació mínima de 25 metres d’un
cementiri a qualsevol altra edificació i aquí no els tenim. Ens estem documentant per
mirar de trobar la manera d’encaixar la proposta.

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona i informa del
programa de la festa major.
Pren la paraula regidor d’urbanisme Jordi Ganduxé i explica que a finals de juliol va
mantenir una reunió amb l’empresa Befesa i que respecte a les reiterades
reclamacions que els veïns de Llerona han manifestat en relació als sorolls que
emeten les 24 hores del dia, que ens contestaran en breu.
Pren la paraula el senyor Josep Lleonart en representació del Club Esportiu Llerona i
felicita l’Ajuntament per les ganes i la celeritat amb que està tirant endavant el projecte
de la zona esportiva.

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 al carrer Catalunya
constantment hi ha problemes amb la xarxa de l’aigua i s’ha de donar solució.
Es reitera les queixes de diversos veïns del soroll que fa a la nit l’empresa Befesa.
Es demana que l’Ajuntament posi de manifest als agents rurals i al Seprona que els
caçadors disparen molt a prop de les cases particulars a la zona del Falgar i que és un
perill.
Un veí manifesta que els cotxes que es desvien pel Turó de les Mentides circulen a
gran velocitat posant en perill la seguretat dels veïns i veïnes. La presidenta del
Consell, Rosa Pruna informa que ja s’han demanat un mirall i un ressalt per atenuar la
velocitat dels vehicles en aquell punt.

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

