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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT 
 
Data: 26 de setembre 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 Cardús Grau, de la Parròquia de Sant Mamet 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. 
Maria Àngels Pou Aguàs, de l’Associació de Veïns de Sant Mamet 
 
Mònica Sánchez, secretaria delegada 
 
Excusa la seva assistència: Albert Costa Serrano, del Club Ciclista de Corró d’Amunt 
 
No hi assisteixen: Josep Mauri Pey, del Club de Petanca de Corró d’Amunt; Lourdes 
Díaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva de Corró d’Amunt   
 
El president dóna la benvinguda als assistents i els agraeix la seva presència. 
La Sra. Conxita pren la paraula i presenta a tots els presents, al nou president i 
vicepresidenta del Grup Teatre Boina. 
 

I. APROVACIÓ DE L’ACTA  DE LA SESSIÓ  ANTERIOR 

A continuació es dóna pas a l’aprovació de l’acta del 25 de juliol de 2016 que és 
aprovada pels membres. 

 

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 juliol de 2016 

 
PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS  
 

PROPOSTA RELATIVA A L’APOVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE 
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS I LA GARRIGA 
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PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CALENDARI DE LES FESTES LOCALS PER A 
L'ANY 2017  
 

JGL de data 28 de juliol de 2016 

 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LLICÈNCIA PER A ESPECTACLE PÚBLIC O 
ACTIVITAT DE CARÀCTER EXTRAORDINARI PER LA FESTA MAJOR DE CORRÓ 
D'AMUNT 2016 FETA PER L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CORRÓ D'AMUNT  
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS PER AL PROJECTE RODA  
 
PROPOSTA RELATIVA A LA INTERPOSICIÓ D'AL·LEGACIONS CONTRA LA 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA 
CONSOLIDADA DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS  
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'INFORME EN RELACIÓ A L'ALTERNATIVA A 
INSTAL·LAR A LA CRUILLA ENTRE LA CARRETERA BV-5151 I EL CAMI DE 
MARATA, AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS  
 
JGL de data 1 de setembre de 2016 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE 
L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS  
 
JGL de data 8 de setembre de 2016 

 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS AL PROJECTE "NO PUC ESPERAR" QUE PROMOU 
L'ASSOCIACIÓ DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA 
(ACCU)  
 

JGL de data 22 de setembre de 2016 

 
PROPOSTA D'APROVACIÓ PER DEMANAR LINIES SUFICIENTS DE BATXILLERAT 
I AMPLIAR L'OFERTA EN EL MUNICIPI  
 
A continuació el president, Ferran Jiménez, felicita als organitzadors de la Festa Major, 
liderada per l’Avv Sant Mamet conjuntament  amb la resta d’entitats i agraeix la seva 
col·laboració, participació i predisposició. 
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Registres d’entrada 
 
RE 35/2016 L’Avv Sant Mamet sol·licita autorització per fer ús del projector i portàtil, 
els dies 5, 6 i 7 d’agost. 
RE 36/2016 L’Avv Sant Mamet sol·licita autorització per fer ús del Consell per diferents 
activitats (pintura, tai-txi, coral) des del setembre ’16 fins al juliol ’17. 
RE 37/2016 L’Avv Sant Mamet sol·licita reparar els fanals de Can Suquet, vorera i 
netejar el torrent de darrere el pàrquing sud el poble. 
RE 38/2016 Grup Teatre Boina sol·licita el Consell el 9 d’octubre per la celebració de 
l’Homenatge a la Vellesa. 
 
Registres de sortida 
 
RS 35/2016 Sol·licitem a l’àrea d’Hisenda l’entrega d’un fons econòmic per la compra 
dels mocadors per la Festa Major. 
RS 36/2016 Notifiquem a l’Avv Sant Mamet que s’ha donat ordre a l’àrea d’Hisenda 
per rebre el fons econòmic per la compra de mocadors per la Festa Major. 
RS 37/2016 Comuniquem a l’Avv Sant Mamet la cessió del projector i portàtil, els dies 
5,6 i 7 d’agost. 
RS 38/2016 Comuniquem a l’Avv Sant Mamet la cessió del Consell per la celebració 
de la castanyada i el Túnel del Terror. 
RS 39/2016 Comuniquem a l’Avv Sant Mamet la cessió del Consell per dur a terme 
diferents activitats (pintura, tai-txi, coral) des del setembre’16 fins al juliol’17. 
 
IV. INFORMACIÓ RELATIVA A LA CRUÏLLA ENTRE LA CARRETERA BV-5151 I 
EL CAMÍ DE MARATA 
 
El president informa que la setmana passada es va produir un altre accident a la 
cruïlla, i cal prendre mesures. La Diputació de forma provisional ha decidit instal·lar 
uns semàfors, tot i que l’equip de govern considera que no sigui  la millor opció. 
El dia 6 d’octubre  està convocada una reunió amb la Comissió de Treball. Si es creu 
oportú, es farà una reunió extraordinària per tal d’informar els veïns. 
 
La Sra. Pou pregunta si les obres que s’estan fent a la cruïlla són per instal·lar ja els 
semàfors? 
El Sr. Ferran contesta que no té constància que la Diputació hagi informat de l’ inici de 
les obres. 
A continuació la Sra. Pou fa saber que el Grup Les Franqueses Imagina ha entrat una 
moció en relació aquest tema i li demana al senyor Àlex que l’expliqui. 
 
Aquesta moció és presenta per reclamar al Govern municipal el compliment dels 
acords adoptats al Ple sobre la intersecció del camí vell de Marata,  bàsicament saber 
perquè no s’havia convocat  una reunió, perquè no s’ha implantat la senyalització 
demanada, com reforçar la pintura vial i la visibilitat a aquesta. Reclamen que es 
convoqui a la Comissió i que no es tiri pel dret sense informar a la ciutadania. 
 
L’informe definitiu de la Diputació, segons manifesta el president del Consell, està 
reclamat i no es té constància que s’hagi rebut. 
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La senyora Conxita manifesta que Corró d’Amunt vol una rotonda i pregunta ¿com ho 
hem de fer? 
Diu que al final els que reben són la gent de Corró perquè són els que passen per allà, 
que instal·lar uns semàfors ho veu molt verd perquè no hi ha civisme, la gent no 
respecta els senyals de velocitat. 
 
Un veí manifesta que fa molts anys que es demana la rotonda i pregunta de qui serà 
responsabilitat si algun dia hi ha una mort. 
També diu que no creu que costi tant posar un semàfor i que al final caldrà fer una 
seguda. 
 
Per altra banda reclama les següents peticions: 
 
Ressalts a l’avinguda Major de Can Suquet per reduir la velocitat dels vehicles. 
Que es tingui en compte que a Corró d’Amunt hi viu gent gran i que al mes d’agost, 
Corró es queda sense el servei de transport públic. 
Reclama  els jocs infantils que s’han tret del parc de Can Suquet i contenidors de resta 
vegetal. 
 
A tot això finalitza dient que la gent no demana per capritx. 
 
El senyor Ferran diu que sobre aquestes qüestions es respondrà més endavant, ara 
s’està debatent el punt tres. 
 
El senyor president explica, seguint amb la rotonda, que el responsable de la via és la 
Diputació i el govern va estar d’acord en que es fes. Ll’oposició va presentar una 
moció on demanava que es modifiques i no es fes. Ara a la comissió es decidirà el 
què. 
 
El senyor Àlex  fa un aclariment i diu que la moció no deia això en concret, demanaven 
diàleg. 
 
Un veí demana que es prengui consciencia, que es miri de reforçar la pintura vial dels 
ressalts, que es revisi la presència de sorra al creuament i que es millori la 
senyalització arribant a la cruïlla. 
 
La Sra. Mati Narvaez pren la paraula i parla com a representant a la comissió per la 
pacificació de la carretera BV-5151. Diu que des de novembre fins ara han tingut 
silenci i que hi ha coses que s’han assabentat abans per la premsa que per part de 
l’ajuntament. 
 
El senyor Profitós diu que es va presentar la moció perquè es va considerar que  la 
manera com s’havia fet no era la correcta i es va demanar partir de zero. 
En resposta a la pregunta de qui seria responsabilitat si passes alguna cosa, contesta 
que no  només seria de la Diputació, seria compartida, i comparteix que la comissió ha 
estat deu mesos sense funcionar.  
 
El dia 6 d’octubre hi ha una reunió i demana que si hi ha temps, es convoqui una 
reunió amb els veïns per parlar sobre aquest tema. 
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El senyor Àlex diu que s’han  demanat mesures en el camí  i que no s’ha fet res. 
 
El Sr. Ferran pren la paraula i diu que demanarà oficialment estar en les reunions de la 
comissió perquè ell es queda sense informació. 
El president informa que s’ha presentat una moció per aquest dijous i demana no 
debatre més aquest tema, fins que vagi al Ple. 
 
Es pregunta si els semàfors seran de pagament, es contesta que el govern ho vol per 
un tema de seguretat. 
 
III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA (Estat dels assumptes pendents) 

Contenidor de resta vegetal 

Hi ha el compromís de posar-ho. 

 
Contenidors de Can Sala 
 
Es posarà aviat una bateria de contenidors. 
 
Retira símbol de la creu 
 
No es farà la retirada per una qüestió de costos, però sí que s’esborraran totes les 
inscripcions que consten inscrites. 
  
L’anul·lació de la fossa sèptica es farà un cop finalitzi el Passatge del Terror, juntament 
amb el canvi de lloc dels jocs infantils del pati del Consell. 
 
També s’acorda substituir el gronxador per un de nou. 
  
Ressalts avinguda Major 
 
Quan es disposi de la informació de com aniran instal·lats es posaran. 
 
Posar un banc al costat de la parada del bus que hi ha al Quatre Llunes. 
 
Es desplaçarà la parada i es posarà un banc, això serà de forma imminent. 
 
Parc de Can Suquet 
 
Es posarà com a mínim dos jocs infantils petits. 
 
Mesures reductores nucli urbà 
 
El president diu que abans de finals d’any volen que hi hagi les mesures,  si no se li 
podrà demanar responsabilitats amb ell. 
 
Abocament il·legal pneumàtics 
 
S’informa que ja han estat retirats. 
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Obres reforç Gasoducte 
 
S’ha rebut els informes favorables de l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de 
Cultura de la Generalitat, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural 
de la Generalitat, Departament de Territori i Sostenibilitat i de l’Institut Geològic i 
Cartogràfic de Catalunya.  Queda pendent de rebre l’informe sol·licitat a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, el 20 de juliol de 2016. 
 
A continuació el president fa un incís relatiu al Passatge del Terror  perquè es posin les 
màximes mesures possibles pel volum que s’està agafant. 
 
Una veïna reclama de forma urgent la col·locació del mirall que hi havia a la sortida de 
Can Suquet, per incorporar-se a la carretera BV-5151. 
 
V. PROPOSTES PER AL ROMANENT DE L’EXERCICI 2016 

Es fan les següents propostes: 
 
Retirar l’estructura metàl·lica amb els focus i col·locar-ne uns a cada banda de la sala. 
Fer una xerrada. La Sra. Pou proposa que el tema sigui el reciclatge, però durant l’any 
al municipi i a les escoles ja es fan dues o tres campanyes. 
L’adquisició d’un equip de so, un micròfon, un ratolí pel portàtil.... 
 
Es demanen armaris pel magatzem. 
Es farà la consulta a l’ àrea d’Obres i Serveis per si disposen d’algun que es pugui fer 
servir. 
 
VI. INFORMACIONS DE LES ENTITATS 

Pren la paraula  la senyora Conxita Soldevila representant del Grup Teatre Boina i 
informa que el 9 d’octubre tindrà lloc l’homenatge a la Vellesa. 
També fa saber que ja no serà la presidenta del Grup Teatre Boina  i que per la 
propera legislació té pensat jubilar-se, diu que ella ja ha fet tot el que havia de fer per 
Corró. 
 
A continuació pren la paraula la Sra. Pou com a representant de l’Avv Sant Mamet i 
informa que l’associació ja disposa del número de loteria, és el 75758. 
El dia 2 d’octubre tindrà lloc la festa de la Germandat i aquest any el Passatge del 
Terror es farà els dies  28,29,30 i 31 d’octubre. 
També vol aclarir que l’assegurança que es disposa pel Passatge del Terror, és molt 
elevada, i si l’ajuntament dóna permís, és perquè veuen que el poden donar. 
 
VII. TORN OBERT DE PARAULES 

En el torn d’intervencions del públic es va posar de manifest que quan es fa el 
manteniment de camins passen uns deu dies fins que tiren l’última capa, això fa que 
els vehicles que circulen aixequin molta pols causant molèsties a les cases, també 
deixen la terra acumulada als vorals. 
Pel que fa al camí de Can Bruguera té moltes costelles i s’han detectat metalls  i vidres 
al camí de Can Blanxart a Llerona. 
 
Es pren nota i es passarà a l’àrea corresponent. 
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El contracte de manteniment s’informa que encara no està del tot redactat. 
 
Un veí pregunta si els boscos es netejaran algun dia? Sobre aquest tema el president 
del Consell contesta que són zones privades i que es podria fer alguna actuació  si es 
detectes que pot haver-hi perill. 
 
Un altre veí pregunta si hi hauria possibilitat de fer arribar l’aigua a les cases del poble. 
El president del Consell, Ferran Jiménez, contesta que hi ha el compromís per part del 
govern, s’està parlant amb Sorea i es veurà en quines condicions.  
 
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. 
 
 
 
 
 


