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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT 
 
Data: 30 de gener de 2017 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Horari: 20.10  h a  22.10 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) 
Mossèn Josep Cardús Grau, de la Parròquia de Sant Mamet 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; 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. 
 
 

I. APROVACIÓ DE L’ACTA  DE LA SESSIÓ  ANTERIOR 
Es procedeix a l’aprovació de l’acta  de data 28 de novembre de 2016,  que és 
aprovada pels membres. 
 
El president del Consell agraeix la presència del regidor de l’àrea d’Esports i dona pas 
al punt tres de l’ordre del dia perquè un cop finalitzada la seva intervenció el Sr. 
Corchado pugui  marxar. 
 

II. INFORMACIÓ GESTIÓ ZONA ESPORTIVA I RESPOSTA DUBTES  (Amb la 
presència del regidor de l’àrea d’Esports) 
 

El Sr. Corchado agraeix als veïns i veïnes poder assistir a la sessió d’avui  i passa a 
tractar els temes pendents. 
 
Informa que s’ha fet una actuació perquè els focus de mig camp es puguin 
encendre/apagar quan s’utilitzi només mig camp i així aconseguir que l’impacte lumínic 
sigui menys. El camp no estarà sempre il·luminat, només a demanda. 
Es gestionarà des del quadre que hi ha al bar i el Patronat d’Esports controlarà que es 
faci correctament. 
 
Pel que fa al cost que té il·luminar la zona esportiva, el Sr. Corchado diu que s’està 
valorant, s’ha de tenir en compte que la zona esportiva es lloga i hi ha una part de llum 
que es cobra. En el moment que es tingui es farà arribar al Consell.  
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Relatiu a la disponibilitat de les instal·lacions de la zona esportiva, diu que si una 
entitat ho demana amb temps prudencial, mínim 15 dies,  i coincideix amb alguna 
activitat esportiva, hi ha temps suficient pe modificar l’activitat. També diu que les 
entitats sempre que compleixin les condicions tenen prioritat a l’hora de fer servir la 
sala polivalent. Per agilitzar la gestió l’entitat pot demanar el seu ús als adjudicataris de 
la zona esportiva, si d’aquesta manera no funciona, demana que es comuniqui a l’àrea 
d’Esports per tal de buscar una solució. 
 
Referent a l’aforament de la zona esportiva, informa que s’han instal·lat uns rètols amb 
l’aforament permès que és: 
 

- Dintre del bar (inclosos els treballadors del bar):  99 persones 
- Sala polivalent: 59 persones. 

 
Pel que fa a si poden anunciar la venda d’alcohol,  el Sr. Corchado diu que sí però s’ha 
de veure si és raonable o no, també es poden anunciar com a Restaurant Pàdel 
perquè la llicència que tenen és com a Bar-Restaurant. 
 
La neteja del Consell és una neteja superficial, quan s’ha vingut a mirar estava 
correcta,  si cal fer una neteja més a fons, es mirarà de fer-la un cop al mes.  També 
pren nota per fer la neteja de l’escenari, ja que tot i que no s’especifica en el conveni el 
Sr. Corchado creu que forma part del Consell. 
 
El conveni especifica que han de fer el reciclatge i no el fan, es mirarà si es posen 
mitjans perquè puguin reciclar o que ho portin als contenidors de reciclatge més 
propers.  
 
Relatiu a l’incident que es va produir al mes d’octubre perquè l’activitat de tai-txi es va 
haver de fer al carrer, el Sr. Corchado fa saber que l’Avv Sant Mamet va entrar la 
petició i que l’autorització es va donar de forma verbal i es va informar als adjudicataris 
de la zona esportiva. 
Segons el parlat amb ells, no es va deixar fer l’activitat dins la sala perquè portaven 
bastons. 
 
Ara recentment s’ha presentat una instància per disposar de la sala per aquest any 
2017 i s’ha contestat per escrit tant a l’Avv Sant Mamet com als adjudicataris. 
 
També el Sr. Corchado informa que s’ha canviat la xarxa perimetral de seguretat del 
camp de futbol i s’ha pujat uns dos metres més la que dona al carrer del Lliri  per evitar 
que les pilotes surtin. 
La Sra. Pou demana alguna mesura per reduir el soroll de les pilotes de futbol quan 
piquen contra la porta del camp que dona aquest mateix carrer. 
Es pren nota. 
 
Es demana si es podria guardar la barbacoa que actualment està al magatzem de la 
casa de la mestra al magatzem que hi ha a la zona esportiva, i així tenir més espai. 
El Sr. Corchado diu que sí. 
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El Sr. Profitós pren la paraula, pregunta al Sr. Corchado si pot especificar quin és el 
temps prudencial que es pot demanar l’ús de la pista semi coberta i de la sala 
polivalent? 
Es respon que 15 dies és suficient. 
El Sr. Profitós diu que la gent hauria de decidir si vol que hi hagi una bateria de 
contenidors de reciclatge davant la porta de la zona esportiva. 
El Sr. Corchado contesta que no serien contenidors grans,  es consultarà la normativa 
per saber si han d’estar dins de la zona esportiva. 
El Sr. Ferran afegeix que no només s’ha de tenir en compte l’opinió dels veïns, també 
la de l’àrea d’Obres i Serveis. 
 
El Sr. Corchado dona per finalitzada la seva intervenció i marxa. 
 

III. 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 24 de novembre de 2016 

PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES I 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ  D'AJUTS A PERSONES PER RAÓ DE 
CAPACITAT ECONÒMICA QUE RESTIN GRAVADES PER L'IMPOST DE BÉNS 
IMMOBLES EN L'EXERCICI FISCAL 2017  
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN 
COMÚ - ENTESA EN DEFENSA DE L'ACCÉS UNIVERSAL A LA UNIVERSITAT 
PÚBLICA  
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN 
COMÚ - ENTESA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA ESTACIÓ METEOROLÒGICA 
AUTOMÀTICA OFICIAL DE LA XARXA D'ESTACIONS AUTOMÀTIQUES (XEMA) 
A LES FRANQUESES DEL VALLÈS  
 
Ple de data 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 DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DELS 
ACORDS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES 
DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS PER A 
L'EXERCICI 2017, ADOPTATS EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 20 D'OCTUBRE DE 
2016  
 

PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2017  
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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  
 

JGL de data 1 de desembre de 2016 

PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA CURSA "LA 
ULLALS" I "LA ULLALS DE LLET" A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE 
CORRÓ D'AMUNT, EL PROPER DIA 4 DE DESEMBRE DE 2016, AL TERME 
MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS  
 
JGL de data 7 de desembre de 2016 

PROPOSTA PER SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA LA CONSTRUCCIÓ D'UN GIMNÀS A L'ESCOLA 
JOAN SANPERA I TORRAS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS  
 

PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA D'OBRES DE SERVEIS, 
EXPEDIENT 2016/3218 A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA PER 
OBERTURA DE RASA DE 215 METRES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CANONADA 
D'ACER DE GAS NATURAL, PER A LES INSTAL·LACIONS DE REFORÇ DE 
GASODUCTE RAB-01 DE MOP-49.5bar DES DE LA POSICIÓ 5D.04 A LA XARXA 
DE TRANSPORT BÀSIC D'AQUEST TERME MUNICIPAL  
 
JGL de data 15 de desembre de 2016 

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE L'ACTIVITAT PRESTACIONAL 
D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS  
 
JGL de data 29 de desembre de 2016 

PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DEL TROFEU MÚIXING 
LES FRANQUESES A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CORRÓ D'AMUNT, 
EL PROPER DIA 11 DE FEBRER DE 2017, AL TERME MUNICIPAL DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS  
 
PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL "PROGRAMA 
D'ARRANJAMENT D'HABITATGES PER A LES PERSONES GRANS DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA" QUE OFEREIX LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
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JGL de data 12 de gener de 2017 

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL 
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI 
NATURAL, EN EL MARC DE LA RESOLUCIÓ ARP/2572/2016, DE 15 DE 
NOVEMBRE, PER REALITZAR EL MANTENIMENT DE VIES FORESTALS 
ESTRATÈGIQUES  
 
JGL de data 19 de gener de 2017 
 
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  
 
Registres d’entrada: 
Electrònics: 
Reg. 2016 E-RE-207 Comuniquen que el wifi del Consell no funciona. 
Reg. 2016 E-RE-236 Sol·liciten autorització per un curs de costura de gener a març. 
Reg. 2017 E-RE-34 Sol·liciten  autorització per la celebració del carnestoltes, el 25 de 
febrer. 
Reg. 2017 E-RE-89 Sol·liciten que no es faci cap canvi en els jocs infantils del pati del 
Consell. 
Registre general: 
Reg. 2017 RCPA 1 Sol·liciten autorització per la celebració de l’assemblea anual, el 25 
de març 
 
Registres de sortida: 
Electrònics: 
Reg. 2016 S-RE-743  Comuniquem reparació del wifi. 
Reg. 2016-S-RE-781 Comuniquem la cessió de la sala gran del Consell per realitzar 
durant els mesos de gener a març un taller de costura. 
Reg. 2017-S-CPCA-1 Comuniquem reparació cablejat fanal del carrer Gladiol. 
Reg. 2017 S-RE-130 Comuniquem la cessió del Consell, el 25 de febrer del 2017 per 
la celebració del carnestoltes. 
Registre general: 
Reg. 2016 S-CPCA-47 Comuniquem la cessió del Consell per la celebració d’un sopar 
amb els actors i col·laboradors del Túnel del Terror. 
Reg. 2016 S-CPCA-48 Comuniquem la cessió del Consell per diverses activitats de 
nadal. 
Reg. 2017-S-CPCA-2 Sol·licitem justificació a l’aportació econòmica rebuda a l’exercici 
2016. 
 
IV. PROPOSTES D’ACTIVITATS PEL PRESSUPOST DEL 2017 
A continuació s’informa que el pressupost és el mateix que l’any anterior i es llegeixen  
les propostes que es van proposar en la reunió interna del passat 2 de gener. 
 
Les propostes són: 

• Servei de repàs pels nens (s’iniciaria amb el curs escolar) 
• Taller d’anglès per nens 
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Es pregunta si es podria ampliar per més edat, el president contesta que s’ha 
pensat en els nens perquè normalment no es fa res per ells. 

• Cicle cine-fòrum. 
Seria trimestral, es projectaria una pel·lícula i es generaria un debat. 

• Curs de teatre pels nens i posada en escena per la festa Major. 
• Recuperar una festa antiga que identifiqui a Corró d’Amunt, potenciar-la i 

donar-li ressò. 
El president demana la col·laboració de la gent més gran per saber si hi ha 
alguna festa que es pugui recuperar. 

• Incloure a Corró d’Amunt en la ruta dels Ibers 
Segons explica el Sr. Àlex es tractaria d’incloure a Corró i Cànoves i donar a 
conèixer aquest jaciment. 

• Cicle de conferències (com podria ser dietètica i salut, reciclatge..) 
• Concert a l’església. 

 
El Sr. Profitós pren la paraula i pregunta si no cal fer una reserva de diners pel 
transport públic del mes d’agost. 
El Sr. Ferran contesta que no. 
 
Un veí també proposa fer una fira a Corró d’Amunt. El president diu que es podria 
mirar de donar a conèixer un producte propi del nostre entorn, tot i que algun veí 
manifesta que la producció de Corró d’Amunt és limitada. 
 
La Sra. Pou diu que una altra proposta va ser la de  potenciar el pesebre. 
Es proposa fer un concurs de pesebres amb els nens, fer un pesebre vivent o 
participar en un concurs que es faci a la comarca. 
 
V. INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA 

S’informa que s’han instal·lat els ressalts a l’avinguda Major de Can Suquet, que 
també s’està  treballant al carrer Gladiol per canviar la línia elèctrica i així evitar que el 
cablejat toqui el fanal. 
Les dues torres del camp de futbol a tocar del carrer Lliri es podran apagar/encendre 
depenen de si es fa servir o no tot el camp. 
S’ha retirat l’estructura metàl·lica amb els focus de la sala del Consell. 

 
La Sra. Pou demana que s’instal·lin llums al sostre perquè no hi ha prou llum, el Sr. 
Ferran diu que més que col·locar-los al sostre es mirarà de posar un parell de llums 
amb un trípode, de totes maneres es farà la consulta a la Sra. Conxita per saber si cal 
més llum. 
La Sra. Pou insisteix en que cal més llum, el president diu que la instal·lació és la que 
hi ha, si cal material per alguna actuació, l’entitat ha de demanar-ho a l’àrea de qui 
depenen, com fan sempre. 

 
VI. APROVACIÓ CANVI JOCS INFANTILS 
S’informa que l’Avv Sant Mamet ha entrat una instància demanant que no es canviïn 
els jocs infantils del pati del Consell. 
La seva aprovació reduiria l’espai a l’hora de fer activitats i es manifesta que seria una 
llàstima renunciar a un espai tan acollidor. 
Es qüestiona si cal o  no jocs, ja que no es fan servir gaire. 
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El Sr. Àlex comenta que el canvi es vol fer perquè no compleixen la normativa mínima 
de seguretat.  
Com a opció es proposa reduir algun joc i així no renunciar ni als jocs ni a l’espai per 
fer activitats. 
El Sr. Ferran acorda que es demanarà a les entitats que volen fer i per la següent 
plenària es decidirà. 
 
VII. INFORMACIONS DE LES ENTITATS 
La Sra. Pou en representació de l’Avv Sant Mamet informa que el pròxim 25 de febrer 
se celebrarà el Carnestoltes. 
 

VIII. TORN OBERT DE PARAULES 
Es pregunta com està el tema del contenidor, segons contesta el president, el 
propietari del terreny no ha donat permís per posar-lo més endins. 
Els tècnics ho estan valorant i seran ells qui decidiran com es fa, o si no es posa cap. 

 
Es manifesta que s’han gastat uns diners per adaptar un espai per la col·locació del 
contenidor sense tenir l’autorització del propietari i que abans de fer les coses s’ha de 
preveure si es pot fer o no. 

 
El Sr. Profitós a continuació informa que l’Avv Sant Mamet estan recollint signatures 
pel mal funcionament tant del telèfon com de la llum, que el dia 2 de febrer està previst 
la visita al consistori de la Diputada Delegada de Consum i que es personaran per fer-li 
arribar aquesta queixa. El Sr. Ferran diu que són lliures de presentar-la però que ho 
facin com a entitat no com a Consell, considera que la queixa no és per consum, la 
feina d’aquesta diputada no és reclamar una millora de les infraestructures, la queixa 
s’ha de fer arribar al departament de la Generalitat que toqui. 
 
Pel que fa a la petició per redactar una moció conjunta demanant la millora de les 
infraestructures de tot el municipi, el Sr. Àlex demana que no es quedi pel camí, i que 
es faci arribar a les companyies. 
 
A continuació Mossèn Cardùs informa als assistents que hi ha hagut un canvi en la 
celebració de les misses de Marata i Corró d’Amunt,  mostra un díptic amb la 
informació dels dies i les hores que tindran lloc,  un mes seran a Corró i l’altre a 
Marata. 
  
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la 
sessió quan passen 10 minuts de les 10 de la nit. 

 
 
 
 
 


