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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT 
 
Data: 28 de novembre de 2016 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Horari: 20.10  h a 22.45 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) 
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 
Josep Mauri Pey, del Club de Petanca de Corró d’Amunt 
 
Mònica Sánchez, secretaria delegada 
 
No hi assisteixen: Lourdes Díaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva de 
Corró d’Amunt, Albert Costa Serrano, del Club Ciclista de Corró d’Amunt 
 

 
Avui es compta amb la presència del cap d’àrea d’Obres i Serveis, Manel Fernández i 
el tècnic Albert Planas. El president del Consell pregunta si hi ha cap inconvenient en 
canviar l’ordre del dia perquè aquestes persones puguin marxar un cop finalitzada la 
seva intervenció. 
Pren la paraula el Sr. Àlex Vega i pregunta, si a més a més de la informació sobre 
l’estudi lumínic, els veïns poden  fer preguntes sobre altres temes. Es respon que sí 
 
Tothom està d’acord i el president passa a tractar el punt quatre de l’ordre del dia. 
 
IV -INFORMACIÓ DE L’ESTUDI LUMÍNIC REALITZAT AL NUCLI URBÀ DE CORRÓ 
D’AMUNT 
 
El Sr. Albert Planas explica als assistents que l’estudi lumínic s’ha realitzat amb un 
vehicle que porta un luxímetre i que va prenent les mesures corresponents. 
A l’informe es pot veure el resultat de les mesures presses les quals apareixen 
marcades per  diferents colors que determinen el nivell de llum que hi ha. 
 
Davant la pregunta que es formula de si estem dintre dels mínims i màxims, es respon 
que sí, l’únic tram on la llum és més baixa  és a la carretera, al tram que va des de 
l’església fins al restaurant Les Quatre Llunes. 
 
Un veí manifesta que al carrer Gladiol  hi ha un fanal  que toca el cablejat elèctric i que 
això suposa un perill si alguna persona el toca.  
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El Sr. Albert Planas afirma que provisionalment s’ha protegit, s’ha demanat el 
corresponent permís per fer-hi la descàrrega i hem d’esperar a rebre la corresponent 
autorització per part de la companyia de la llum. 
 
Es pregunta si reconeixen que hi ha un perill, el Sr. Albert Planas contesta que ara no, 
que el perill que hi ha és mínim. 
 
Aquest veí vol que consti en acta que les actes no se les miren amb prou interès. 
El Sr. President contesta que  s’aproven i si hi ha alguna esmena, es fa constar. 
 
Per altra banda el president diu que en diverses ocasions els veïns havien manifestat 
les molèsties que ocasionaven les llums del camp de futbol i també s’han pres les 
mesures. 
 
Pren la paraula el Sr. Manel Fernández i diu que en relació a aquest tema l’àrea 
d’Esports està valorant la possibilitat que les torres de llum es puguin encendre i tancar 
manualment, és a dir, que si només s’està fent servir mig camp, no sigui necessari 
tenir totes les llums del camp enceses. 
 
El Sr. Àlex pregunta què es demanarà, si més o menys llum. 
Es contesta que menys. 
 
A continuació el Sr. Manel Fernández passa a tractar un altre tema pendent com és el 
canvi d’ubicació dels jocs infantils i explica les propostes. 
S’agafarien els jocs infantils del parc situat al final del carrer Clavell. 
Les molles i el balancí s’aprofitarien i es col·locarien al Parc de Can Suquet, i amb això 
s’ompliria l’espai de seguretat. 
El castell es recol·locaria al Consell,  es posaria un gronxador nou i es mantindrien les 
molles que hi ha. 
 
Un veí proposa aprofitar l’espai del parc del carrer Clavell per mirar de fer un mini 
skate.  
 
El Sr. Manel demana sobretot a les entitats que fan activitats que estudiïn la proposta 
perquè hi ha jocs que un cop posats no es podran retirar. 
 
Algunes entitats mostren la seva preocupació per por a quedar-se sense espai per 
realitzar les activitats i s’acorda  consultar a l’àrea d’Esports la possibilitat de realitzar-
les a la zona esportiva, sempre i quan tinguin prioritat en cas que coincideixi amb 
alguna activitat esportiva. 
 
Un veí manifesta que aquesta instal·lació la gaudeixen tots però que qui surt 
perjudicada és la gent del poble, i creu que haurien de poder gaudir d’aquest espai 
amb preferència. Hauria de ser un espai lúdic. 
 
Per finalitzar  s’acorda que es deixaran els plànols perquè tothom qui vulgui els pugui 
consultar i passat nadal i reis es decidirà. 
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Un altre veí pren la paraula i es queixa perquè es va demanar la sala polivalent per fer 
l’activitat de Tai-txi, durant la durada del Túnel del terror com altres anys s’havia fet, i 
en aquesta ocasió no van poder fer servir la sala i van haver de fer-la al carrer. 
 
El Sr. Ferran contesta que la petició de la sala polivalent l’han de fer al Patronat 
d’Esports, al Consell no li correspon cedir aquest espai. Es farà la consulta amb 
Esports per saber què va passar. 
Aquesta mateixa veïna demana com usuària de l’activitat de Tai-txi, que l’Avv Sant 
Mamet expliqui què ha passat. El Sr. Ferran contesta que no es pot obligar a parlar a 
ningú. 
 
Pren la paraula la Sra. Conxita que diu que fa molt temps que està demanant quin és 
l’aforament permès al bar de la zona esportiva i que no se li ha donat mai resposta. Es 
pren nota. 
 
El president pren la paraula i diu que a la propera sessió es convidarà al regidor 
d’Esports perquè pugui donar les explicacions pertinents sobre el contracte de la zona 
esportiva i la resta de dubtes que s’han plantejat. 
 
A continuació el Sr. Manel Fernández informa que s’ha demanat a la Diputació el 
permís per iniciar les obres per anul·lar la fossa sèptica, que consistirà a treure el pou, 
aigüeres i el petit cobert que hi ha. Des del Consell s’ha demanat posposar les obres al 
gener perquè al mes de desembre hi ha activitats de Nadal. 
 
El Sr. Profitós pregunta si la depuradora aguantarà. 
 
El Sr. Manel contesta  que la sortida és mínima i  l’únic problema és, que es va una 
mica justos de pendent. 
En la petició que s’ha fet a la Diputació s’ha tornat a demanar la rotonda així com  
intervencions per temes de seguretat al nucli urbà de Corró, com són la instal·lació de 
semàfors a l’entrada i a l‘altura del restaurant Les Quatre Llunes, amb preavís i pas de 
vianants. 
 
Un veí pregunta si els semàfors seran amb caràcter de multa. 
El Sr. Ferran contesta que no està previst, hem d’esperar que la Diputació contesti i 
digui com hem d’actuar, es mirarà de posar el control que afavoreixi. 
També es pregunta si el pas de vianants que s’instal·larà al tram del restaurant  Les 
Quatre Llunes es reforçarà per ser la part menys il·luminada. 
El Sr. Manel contesta que baixant en direcció a Les Franqueses, abans d’arribar al 
restaurant Les Quatre Llunes, hi haurà un preavís però també estan plantejant-se 
d’augmentar la intensitat de la llum d’aquest tram. 
L’altre semàfor aniria abans d’agafar el camí cap a Can Suquet i seria un semàfor de 
velocitat com els de Llerona. 
 
Tornant al tema de l’estudi lumínic, un veí diu que si s’ha mirat l’impacte que produeix 
la llum del camp de futbol, ja que utilitza una llum desmesurada i si es podria demanar 
pel proper Consell el cost que té il·luminar aquest camp. Es pren nota. 
 
El Sr. Àlex manifesta que si les llums del camp de futbol no es fan sevir que s’apaguin. 
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També es fa saber que el focus que hi ha al Consell fa molta llum i no cal. Es pren 
nota. 
 
A continuació els veïns es queixen pel contenidor que s’ha ubicat al principi del poble, 
diuen que on s’ha col·locat dificulta la visibilitat dels cotxes i troben que hi ha 
inseguretat per arribar-hi i no entenen per què es va treure d’on era. 
 
El Sr. Manel Fernández explica que es va treure per un tema de seguretat,  per ell no 
hagués posat cap, és un contenidor que no s’omplia,  però davant la petició dels veïns 
s’ha col·locat on es va decidir. 
També afegeix que amb el regidor de l’àrea d’Obres i Serveis i el president del Consell 
van anar i valorar la seva ubicació i van veure que no hi havia problemes de visibilitat. 
 
Per altra banda el Sr. Manel Fernández explica que un cop s’adjudiqui el nou contracte 
de neteja viaria, s’està valorant la possibilitat que les persones que viuen en 
disseminats i no tenen el contenidor a prop, tinguin alguna bonificació sobre la resta de 
persones que si el tenen. 
 
Un veí diu que no és veritat que el contenidor no s’omplís, ell alguns caps de setmana 
havia tornat a casa amb la bossa perquè estava ple. També es queixa de per què han 
de caminar 200 metres d’anada i 200 metres de tornada per llençar les escombraries 
al contenidor situat al principi de la zona esportiva.  
 
Segueixen havent-hi queixes perquè tal com s’ha col·locat s’ha de llençar les 
escombraries des de la carretera, diuen que si es posa més endins i s’instal·la  una 
barana pel costat de la carretera la discussió s’acabarà. 
 
Demanen que els tècnics s’ho mirin, ho valorin i acabin la feina bé. 
 
El Sr. Manel reconeix que s’ha posat el contenidor abans de finalitzar la feina i per això 
s’ha tret, falta omplir amb terra la part del darrere i així poder llençar les escombraries 
per la part de dins, que és per on s’ha de fer. 
  
Un veí demana que es prengui nota, que d’ençà que han fet aquesta obra li entra 
aigua al jardí de casa. 
 
També hi ha les següents peticions: 
-Desplaçar el mirall que hi ha a la sortida del camí de Can Suquet, perquè cada 
vegada que passa un vehicle pesat el trenca. 
- Es demana que els tècnics responsables comprovin la velocitat dels vehicles que 
passen pel tram on els vol col·locar el contenidor, sobretot a les franges horàries de 
les 7, 8 i 9 del matí. 
 
El Sr. Ferran agafa el compromís i diu que no es tornarà a posar fins que estigui ben 
acabat i que seran els tècnics qui  decidiran. 
 
La Sra. Pou diu que en una acta consta que de forma provisional es posaria el 
contenidor a la vorera entre el carrer del Gladiol i el carrer Tulipà, pregunta si van 
donar les directrius per posar-ho al davant. 
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El Sr. Ferran diu que segueixi llegint el que posava a l’acta perquè també deia que: 
“L’àrea d’Obres i Serveis proposa la seva col·locació a l’altra banda de la carretera, al 
camp que queda davant dels lliris”. 
 
Es dona per finalitzat aquest punt i el president dona les gràcies al senyor Manel 
Fernández i l’Albert Planas per la seva assistència, que marxen. 
 
I. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
A continuació l’acta de la sessió del 26 de setembre de 2016 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) 

 
El senyor Ferran diu que com la sessió s’està allargant més del compte no es passarà 
a llegir els acords, si algú en finalitzar la sessió  té interès a veure algun, se li facilitarà. 
 
El Sr. Àlex pren la paraula i diu que ILFC-E ha presentat una moció que bàsicament 
diu que cap companyia pot tallar l’aigua, o la llum, i en cas de fer-ho siguin 
sancionades. 
 
El Sr. Ferran fa un aclariment,  diu que sempre ha d’estar prèviament acompanyat d’un 
informe de serveis socials. 
 
Ple de data 29 de setembre de 2016 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA PER LA DEFENSA DEL DRET DE LES DONES AL TREBALL EN 
IGUALTAT D'OPORTUNITATS  
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES SOBRE EL TRAÇAT DEL QUART CINTURÓ PER LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS  
 

Ple de data 20 d’octubre de 2016 
 
 PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A 
L'EXERCICI 2017 
 
Ple de data 27 d’octubre de 2016 
 
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  
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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  
 
JGL de data 29 de setembre de 2016 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB SOREA, S.A.U. PER A LA GENERACIÓ D'AJUTS I 
MESURES SOCIALS ASSOCIADES AL SERVEI MUNICIPAL DE 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, AL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS  
 
PROPOSTA D'ADHESIÓ AL CONVENI MARC D'ADHESIÓ, COL·LABORACIÓ I 
COOPERACIÓ AMB ENTITATS LOCALS, EN RELACIÓ AMB ACTUACIONS DELS 
SEUS SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL DESTINADES A LA CANCEL·LACIÓ 
DE DEUTES PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS D'AIGUA, LLUM I GAS DE 
PERSONES FÍSIQUES I UNITATS FAMILIARS EN SITUACIÓ DE POBRESA 
ENERGÈTICA  
 
JGL de data 6 d’octubre de 2016 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I 
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PER A L'EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE "PROMOURE L'OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL AL VALLÈS 
ORIENTAL" PER A L'ANY 2016  
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ADDENDA PER A L'ANY 2017 AL CONVENI PER 
A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL  
 
JGL de data 13 d’octubre de 2016 
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PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LLICÈNCIA PER A ESPECTACLE PÚBLIC O 
ACTIVITAT DE CARÀCTER EXTRAORDINARI PEL TÚNEL DEL TERROR DE 
CORRÓ D'AMUNT 2016 FETA PER L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CORRÓ 
D'AMUNT  
 
JGL 3 de novembre de 2016 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER REALITZAR LES OBRES DE CONNEXIÓ DE LA SEU DEL CONSELL DEL 
POBLE, L'ANTIGA ESCOLA I LA CASA DEL MESTRE DE CORRÓ D'AMUNT A LA 
XARXA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS  
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PACIFICACIÓ DELS TRAMS URBANS DE LA 
CARRETERA DE CÀNOVES BV-5151 AL SEU PAS PEL MUNICIPI DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS  
 
JGL 10 de novembre de 2016 
 
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 17 de novembre de 2016 
 
 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL 
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ EN EL 
MARC DE L'ORDRE ARP/279/2016, DE 17 D'OCTUBRE, PER LA QUAL S'APROVEN 
LES BASES REGULADORES DELS AJUTS PER AL TRACTAMENT DE LA 
VEGETACIÓ EN URBANITZACIONS I NUCLIS DE POBLACIÓ AFECTATS PER LA 
LLEI 5/2003 DE 22 D'ABRIL  
 
Registres d’entrada: 
 
RE 39/2016 Invitació al president del Consell a la festa de la Vellesa que tindrà lloc el 9 
d’octubre de 2016. 
RE 40/2016 Sol·licitud de veïns i veïnes per tornar a habilitar el parc de Can Suquet. 
RE 41/2016 Sol·liciten autorització per realizar la campanya de vacunació, el 9 de 
novembre. 
RE 42/2016 Sol·liciten cessió Consell el dia 2 de desembre, per un sopar amb els 
col·laboradors del Túnel del Terror. 
RE 43/2016 Sol·liciten cessió Consell per diferents activitats de Nadal. 
 
Registres de sortida: 
 
RS 40/2016 Comuniquem autorització cessió Consell per la festa de la Vellesa, que 
tindrà lloc el 9 d’octubre. 
RS 41/2016 Comuniquem autorització estacionament vehicle amb matricula …,  durant 
les plenàries. 
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RS 42/2016 Recordatori a les entitats, que les instal·lacions i el material del Consell ha 
de quedar en el mateix estat en que s’ha trobat. 
RS 43/2016 Comuniquem que l’estudi lumínic sol·licitat es donarà a conexier en el ple 
del 28-11-16. 
RS 44/2016 Comuniquem cessió Consell per la campanya de vacunació. 
RS 45/2016 Comuniquem resposta a la sol·licitud per reparar els fanals, vorera de Can 
suquet i la neteja del torrent. 
RS 46/2016 Comuniquem resposta a la sol·licitud per tornar a habilitar el Parc de Can 
Suquet. 
 

 
III. APORTACIÓ, PRESENTACIÓ  I DEBAT DE LES PROPOSTES PEL 

ROMANENT DEL 2016 
 

Amb part del romanent s’ha proposat fer un calendari de paret pels veïns i veïnes de 
Corró d’Amunt. 
Es fa saber el cost del mateix i es convida als assistents a aportar fotografies 
d’activitats que es realitzen durant l’any al poble. Amb el material que es rebi es farà 
una selecció. 
Un veí demana que en el calendari surti  la fotografia del monòlit que han retirat. 
 
El Sr. Ferran a títol personal,  manifesta que ell no el volia treure i creu que no ha de 
sortir en el calendari, però es decidirà entre tots. 
 
Entre els assistents es mostra malestar per la seva retirada i que no s’hagi  consultat al 
poble, es diu que s’ha faltat al respecte de la gent gran del poble, que no són ningú per 
treure el monòlit i si es considerava un símbol franquista, només calia esborrar les 
inscripcions. 
El Sr. Profitós pren la paraula i es dirigeix als assistents perquè tinguin clares les idees 
de com va anar. 
El 30 de juliol de 2015 es va aprovar una moció i aquí el seu partit i el de l’Àlex Vega 
s’apunten. 
 
A la pregunta de qui ha costejat la retirada del monòlit, es respon que ho ha pagat 
l’ajuntament, el senyor Profitós diu que el PSC en el debat d’aquesta moció va 
demanar expressament que fos l’ajuntament qui es fes càrrec de les despeses. Es va 
posar a votació i va ser aprovada pels 17 membres. 
 
Una veïna reitera una vegada més que s’ha fet una cosa que no s’havia de fer, mostra 
el seu malestar i protesta  perquè no s’ha donat opció al poble a dir res. 
 
Aquest tema ha iniciat una important discussió, el president intenta en diverses 
ocasions que es respecti el torn de paraula sense aconseguir-ho, per la qual cosa, tot i 
quedar punts de l’ordre del dia per tractar, aixeca la sessió i la dona per finalitzada 
quan són tres quarts d'onze. 
 
 


