
 
 
 
 
ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
Data: 7 de novembre 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 
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, vocal 
JOSEP GIRBAU, vocal 
 
MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada 
 
Excusa la seva assistència:  
 
SONIA DE ALIER MILLET, 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.  
 
Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió del 3 d’octubre 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:   
 
L’Ajuntament de les Franqueses estableix un conveni de col·laboració amb el 
Síndic de Greuges de Catalunya 

 

 



PLE DEL 27 D’OCTUBRE DE 2016  

 

El Ple municipal, en sessió ordinària el 27 d'octubre, va aprovar inicialment dues 
modificacions puntuals del Pla General d’Ordenació Urbana. Una sobre la ubicació del 
Centre Cultural de Corró d’Avall i l’altre sobre la parcel.la del camp de futbol de 
Bellavista, ambdós equipaments construïts, en part, sobre zona verda. 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE SUPORT AL 
REFERÈNDUM, AL PARLAMENT DE CATALUNYA, AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I A LES FORCES POLÍTIQUES I SOCIALS FAVORABLES AL DRET A 
L’AUTODETERMINACIÓ 

 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ 
– ENTESA  PER INSTAR AL GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS I LA GENERALITAT DE CATALUNYA A SIGNAR UN CONVENI PER A LA CESSIÓ 
DELS HABITATGES BUITS DE L’INCASOL EXISTENTS EN AQUEST MUNICIPI 

 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ 
– ENTESA A FAVOR DEL TREBALL DIGNE DOCENT I LA QUALITAT DE L’ESCOLA 
PÚBLICA CATALANA 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – 
ENTESA DEMANANT A L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS QUE INSTI A 
LES EMPRESES SUBMINISTRADORES D’ENERGIA I AIGUA DEL MUNICIPI QUE 
COMPLEIXIN AMB L’ESTABLERT A LES LLEIS 24/2015 DE MESURES URGENTS PER A 
AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA I 
20/2014, DE 29 DE DESEMBRE 

 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ 
– ENTESA  EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE LES LLEIS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 18/2007, DE DRET A L’HABITATGE, EL DECRET 74/2014 DEL PLA PER AL 
DRET DE L’HABITATGE I LA LLEI 24/2015 DE MESURES URGENTS PER A AFRONTAR 
L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA I LA SEVA 
PUBLICITAT I INFORMACIÓ A TOTA LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – 
ENTESA  PER A LA CREACIÓ D’UNA TAXA PER VERIFICACIÓ D’ÚS ANÒMAL DE 
L’HABITATGE EN CAS D’HABITATGE BUIT 

 

III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.- 

La senyora presidenta dona la paraula a la  Sra. Cristina Fuentes, Arquitecta 
Municipal, qui va presentar els detalls del projecte d’acabament del parc del Falgar i la 
Verneda. 

Va explicar que el projecte final s’ha realitzat seguint els criteris marcats pel procés de 
participació que es va engegar l’estiu del 2012, i que va comptar amb la col·laboració 
dels veïns i les veïnes per tal de definir els usos definitius del parc. Les obres d’inici del 
projecte, que està previst que comencin a principis de gener del 2017, van ser 
adjudicades pel ple a l’empresa Barnasfalt, S.A. 

L’arquitecta municipal va explicar que el projecte es divideix en quatre nuclis 
diferenciats: 

https://www.lesfranqueses.cat/seu_electronica/processos-participatius/proces-de-participacio-del-falgar-i-la-verneda
https://www.lesfranqueses.cat/seu_electronica/processos-participatius/proces-de-participacio-del-falgar-i-la-verneda
http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2016/10/03/el-ple-adjudica-el-contracte-de-l-obra-del-parc-del-falgar-i-la-verneda-a-barnasfalt-sa


 Al primer nucli hi haurà el llac. És la part més naturalitzada i protegida on es vol 
potenciar la recuperació de la fauna i la flora, especialment de les aus, que 
podran ser observades des de miradors instal·lats a tal efecte. 

 El segon nucli és la zona del parc, que serà un espai natural per gaudir de 
l’exercici físic i del lleure a l’aire lliure, i que ocuparà uns 23.800m2 

 El tercer nucli és de caire més lúdic. Hi haurà una zona de jocs infantils, 
màquines esportives per fer exercici, una zona de taules i una plaça d’accés. 

 El quart nucli és la Verneda, i serà un espai prop de la ribera integrat per 
plantes de fulla tendra entre les quals domina el vern. També hi haurà una 
devesa pollancreda i una albereda entre d’altres àrees de natura. 

El parc comptarà també amb diversos camins de diferent llargada, que travessen el 
parc, per caminar o fer activitat física. L’espai quedarà tancat amb unes portes d’accés 
situades als extrems sud, des de l’aparcament; i nord, per entrar des de la carretera de 
l’Ametlla del Vallès. Els vehicles no podran entrar al parc, només els vehicles de 
manteniment hi podran accedir per fer tasques puntuals d’acondicionament del parc. 

Informacions de la presidència  

La presidenta del Consell de Poble, la Sra. Rosa M. Pruna informa del calendari de 
vacunacions que els serveis sanitaris de l’Institut Català de la Salut portaran a terme a 
les persones majors de 65 anys del municipi de les Franqueses del Vallès, i va 
anunciar que a Llerona la vacunació es realitzaria el proper 9 de novembre, de 17 a 
18h a les Antigues Escoles de Llerona.  
 

A continuació, la presidenta va explicar que els diferents estudis sobre la qualitat de 
l’aire que s’han fet al municipi, i que han lliurat els diferents organismes (Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i 
CSIC), estan tots penjats al web municipal a disposició de tots els ciutadans i 
interessats a consultar-los. L’objectiu d’aquests informes és conèixer la qualitat de 
l’aire en el municipi i observar l’evolució dels contaminants, de cara a prendre mesures 
per reduir-ne l’impacte sobre el medi ambient. 

La Sra. Pruna va comentar també que ja s’està preparant la 6a Festa de la mongeta 
del ganxet, que enguany comptarà amb els gremis de restauració i productors de la 
mongeta; cercavila i ballada dels Gegants de les Franqueses; la tradicional batuda, 
garbellada i triada; castells amb els Xics de Granollers; el concurs de plats cuinats amb 
mongetes; un taller per als més menuts amb Ada Parellada; un show cooking del 
cuiner de TV3 Marc Ribas, premis per als guanyadors del concurs, i sardanes amb la 
cobla Ciutat de les Roses.  

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.- 

Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona va recordar 
que aquest diumenge, 13 de novembre, es celebrarà la 26a Caminada Popular de 
Llerona i va encoratjar a la participació. 

La Sra. Elisabet Pericas, d’ILFC-E, va comentar que el projecte del parc del Falgar i la 
Verneda havia estat una oportunitat perduda per protegir encara més la zona d’activitat 
humana i lúdica. I respecte als estudis publicats sobre la qualitat de l’aire va mostrar la 
seva preocupació cap a una possible sobrevaloració del nivell de la qualitat de l’aire a 
les Franqueses, i va mencionar especialment la qüestió de la futura incineradora de la 
Garriga on, de dur-se a terme el projecte, les Franqueses seria la primera perjudicada. 

http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2016/11/08/calendari-de-vacunacions-2016-per-a-gent-gran
http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2016/11/08/calendari-de-vacunacions-2016-per-a-gent-gran
http://www.lesfranqueses.cat/les-franqueses-del-valles/equipaments-municipals/antigues-escoles-de-llerona
http://www.lesfranqueses.cat/les-franqueses-del-valles/equipaments-municipals/antigues-escoles-de-llerona
http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2016/10/20/es-confirma-la-bona-qualitat-de-l-aire-a-les-franqueses
http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2016/10/20/es-confirma-la-bona-qualitat-de-l-aire-a-les-franqueses
http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/agenda/2016/11/27/6a-festa-de-la-mongeta-del-ganxet
http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/agenda/2016/11/27/6a-festa-de-la-mongeta-del-ganxet
http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2016/11/09/arriba-la-26a-caminada-popular-de-llerona
http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2016/11/09/arriba-la-26a-caminada-popular-de-llerona


Finalment, la Sra. Pericas va exposar també que respecte de la cruïlla de la carretera 
de Marata amb la carretera de Cànoves no els semblava una bona solució la 
instal·lació d’una rotonda ja que aquesta era una solució parcial al problema que no 
s’ocupava de resoldre el volum de vehicles de la carretera de Marata ni la velocitat 
dels cotxes cap a Cànoves. En aquest sentit, va manifestar que les dues comissions 
que treballaven el tema s’han unit actualment, que segueixen estudiant quina és la 
millor solució, i que estan a l’espera de que la Diputació de Barcelona emeti el seu 
informe sobre la mobilitat de la zona. 

V.-TORN OBERT DE PARAULES.-   

La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions. 

Es reitera la queixa de que hi ha cotxes abandonats  a la via pública durant temps. 

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

 


