ACTA DE SESSIÓ
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA
Data: 9 de gener de 2017
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
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, vocal
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, vocal
ENRIC GARRIGA, vocal
JOSEP GIRBAU, vocal
MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada
Excusa la seva assistència:
SONIA DE ALIER MILLET, vocal
GLORIA LLOREDA, vocal
JOSEP LLEONART, 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 12 de desembre 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:

PLE DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2016
PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA
URBANA PER A L'EXERCICI 2017
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE
GRANOLLERS, L'AJUNTAMENT DE CANOVELLES, L'AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS, L'AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS I LA SOCIETAT
EMPRESA SAGALÉS, SA, PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE
VIATGERS PER CARRETERA A GRANOLLERS, CANOVELLES, LES FRANQUESES DEL
VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS PER EL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L'1 DE GENER I
EL 31 DE DESEMBRE DE 2017
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS
LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER A L'HABILITACIÓ D'UN ESPAI MUNICIPAL ON PUGUIN FER NIT LES
PERSONES SENSE HABITATGE

III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.La senyora presidenta inicia la sessió explicant que es va avançant amb el tema de la
reforma de la zona esportiva i del casal parroquial, i que s’està pendent de signar un
conveni.
Informa que en la sessió interna es va acordar que amb el romanent sobrant del
pressupost del consell del poble del 2016 es donaria una subvenció a l’entitat de
teatre Toc-toc, com a entitat de Llerona.
També va explicar que el pressupost per aquest any 2017 una part es destinarà a
arreglar i/o substituir el mobiliari de l’edifici de les Antigues Escoles de Llerona per tal
de millorar les seves condicions d’ús. També es reservarà una part del pressupost per
a les activitats anuals que conjuntament s’organitzen des del Consell amb l’Ajuntament
i per aquelles despeses que es considerin necessàries per a la millora de l’espai
públic.
Respecte a l’ Informe sobre les emissions de l’empresa Befesa, la senyora presidenta
explica que “L’informe realitzat sobre les emissions de Befesa conclou que existeix un
compliment adequat de les emissions per part de l’empresa”. L’informe confirma que
les emissions d’agents contaminants emeses per Befesa, companyia internacional de
gestió de residus industrials, es troben dins dels barems establerts.
També comenta que la sortida d’aquest any que el consell del poble organitza per a la
gent gran es farà cap a l’abril i que ja anirem informant.
En un altre ordre de coses informa que la festa de Sant Antoni Abad es farà el 5 de
març.

També va comentar que properament, l’àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament signarà
un contracte amb l’empresa que va fabricar la carpa de les Antigues Escoles de
Llerona per a què es faci càrrec del manteniment d’aquesta.

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona i va comentar
que la festa dels reis va anar prou be i que també a millorat la seguretat.
El Jordi Ganduxé, regidor de l’àrea d’Activitats va informar que els tècnics del
consistori estan revisant l’estudi acústic sobre ASCABLE, empresa de producció de
conductors elèctrics, i han demanat l’opinió del Consell Comarcal del Vallès Oriental. A
més a més, ASCABLE es troba actualment realitzant canvis en la seva activitat, fet
que els obliga a presentar un nou estudi acústic que ha d’anar avalat per una ECA,
entitat d’inspecció i control reglamentari concessionària de la Generalitat.
La Sra. Elisabet Pericas, d’ILFC-E, va comentar que el mes de desembre/gener s’està
treballant per un projecte sobre el problema dels refugiats. S’han organitzat vàries
activitats: el 15 de gener un taller infantil a Can Font i el 20 d’aquest mateix mes una
taula rodona amb la participació de persones que han estat als camps de refugiats.

V.-TORN OBERT DE PARAULES.La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions.
Es reitera la queixa de la reubicació de la parada del bus de sagales a can Baldich i
també es proposa que el consistori miri de realitzar un acord de col·laboració amb
l’empresa Segalés per a establir preus més reduïts als nens i nenes entre 12 i 16 anys
quan agafin l’autobús sols per a desplaçar-se.
Es torna a posar de manifest l’existència d’una extensa colònia de gats a la zona
d’Àngel Guimerà i es va esmentar que hi ha persones que segueixen donant menjar
als gats tot i l’existència del rètol que ho prohibeix expressament.

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

