PLE 27-03-17

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT
Data: 27 de març 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
Lourdes Díaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva de Corró d’Amunt
Conxita Soldevila Bartolí, del Grup Teatre Boina Corró d’Amunt
Mònica Sánchez, secretaria delegada
No hi assisteixen: Albert Costa Serrano, del Club Ciclista de 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 30 de gener de 2017, 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 26 de gener de 2017
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CONVERGÈNCIA I UNIÓ, IMAGINEM LES
FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA, PARTIT DELS SOCIALISTES, ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL I PARTIT POPULAR PER A L'ADHESIÓ A LA CAMPANYA
CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚENTESA PER A LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES AFECTADES PER LES
CLÀUSULES SÒL, IRPH, DESPESES EN LA FORMALITZACIÓ DE LES HIPOTEQUES, ETC., I
PEL SEU ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓ
PLE de data 23 de febrer de 2017

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
DE SUPORT A LA MOCIÓ APROVADA PEL PARLAMENT DE CATALUNYA PER ATURAR LA
LICITACIÓ DEL QUART CINTURÓ ENTRE TERRASSA I GRANOLLERS
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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR PER ACONSEGUIR EL
MUNICIPI D'ESPANYA MÉS RESPECTUÓS AMB ELS ANIMALS
JGL de data 16 de febrer de 2017
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
REPARACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE CAMINS MUNICIPALS DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS
JGL de data 23 de febrer de 2017
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER REALITZAR LES OBRES DE
CONNEXIÓ DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D'AMUNT A LA XARXA MUNICIPAL DE
CLAVEGUERAM DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I SOL·LICITUD D'ADHESIÓ AL
CONSORCI DEL BESÒS TORDERA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT PER LA SUPRESSIÓ
D'ABOCAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS AL MEDI
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACTIVITAT "TALLERS D'ALIMENTACIÓ SALUDABLE A
TRAVÉS DELS SENTITS" QUE S'IMPARTIRAN A ESCOLES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI
JGL de data 16 de març de 2017
PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA COPA CATALANA
INTERNACIONAL DE BTT, ELS PROPERS DIES 1 I 2 D’ABRIL DE 2017, AL TERME MUNICIPAL
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Registres d’entrada:
Registre general:
RE 2/2017 Sol·liciten la cessió del Consell el 4 de març, per una calçotada.
RE 3/2017 Trameten la justificació de la subvenció de l’any 2016.
RE 4/2017 Sol·liciten la cessió del Consell per realitzar el casal d’estiu.
RE 5/2017 Trameten la justificació de la subvenció de l’any 2016.
RE 6/2017 Trameten la justificació de la subvenció de l’any 2016.
RE 7/2017 Sol·liciten disposar del Consell els dies 1 i 2 d’abril, amb motiu de la Copa Catalana.
RE 8/2017 Trameten la justificació de la subvenció de l’any 2016.
Electrònics:
RE 222/2017 Trameten justificació subvenció any 2016.
RE 241/2017 Sol·liciten la cessió del Consell el dia 17 d’abril, per la celebració de les Caramelles i
Sant Jordi.
RE 242/2017 Sol·liciten la cessió del Consell els divendres, per continuar el Taller de Costura fins
el mes de juliol.
RE 316/2017 Sol·liciten la cessió del Consell des del 2 d’octubre, per començar el muntatge del
Passatge del Terror, i els dies 27, 28 i 29 d’octubre per a la seva edició.
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RE 317/2017 Sol·liciten la cessió del Consell l’ 1 d’octubre, per la celebració de la Festa de la
Germandat.
Registre de Sortida:
Registre general:
RS 3/2017 Comuniquem la cessió del Consell el 25-3-17, per la celebració de l’assemblea anual.
RS 4/2017 Comuniquem la cessió del Consell per una calçotada el 4 de març.
RS 5/2017 Comuniquem la cessió del Consell pel Casal d’estiu.
RS 6/2017 Comuniquem la cessió del Consell pels dies 1 i 2 d’abril amb motiu de la Copa
Catalana.
Electrònics:
RS 377/2017 Comuniquem la cessió del Consell per continuar realitzant el Taller de Costura fins el
mes de juliol.
RS 378/2017 Comuniquem la cessió del Consell per la celebració de les Caramelles i Sant Jordi.
III. CONTRACTE MANTENIMENT CAMINS (Amb la presència de la Regidora d'Agricultura,
Territori i Sostenibilitat)
La Sra. Pruna explica que en relació a la petició que el Consell va fer demanant poder consultar les
bases abans de ser aprovades definitivament per poder aportar propostes, respon que no ha estat
possible, ja que, la possibilitat de discutir i conèixer el contingut del plec de clàusules del contracte
de camins no era administrativament possible, atès que es contradeia amb el principi d’igualtat
d’oportunitats. No es podia difondre el seu contingut abans de la seva aprovació.
El dia 30 de març finalitza el termini per presentar-se al concurs, com a novetat diu que aquest nou
contracte serà d’un any i prorrogable per un any més.
També s’han incorporat nous camins a peticions que havien fet arribar els veïns, com per exemple
el camí de Can Carbonell a Can Cutiró.
La Sra. Pruna posa a disposició dels veïns i veïnes un plànol dels camins asfaltats i no asfaltats del
nostre municipi per si algú el vol consultar. El Consell demanarà una còpia per guardar-la en l’arxiu
del Consell i que estarà a disposició de qui ho vulgui consultar.
En el moment que el contracte s’adjudiqui a la nova empresa, si es considera que hi ha algun camí
que calgui arreglar que es comuniqui a l’àrea i es tindrà en compte. Diu que es pot fer un canvi d’un
per un altre, perquè quan tinguin la reunió amb els nous adjudicataris serà el moment de dir-ho.
Altra novetat dins d’aquest nou plec és la clàusula on es deia que l’empresa estava obligada a fer
servir material reciclat, el material que es farà servir serà natural, perquè bàsicament, segons parlat
amb empreses que estan en aquest món, surt més econòmic agafar material natural que no el
reciclat.
Un veí pren la paraula i pregunta si això vol dir que el material reciclat que fins ara es feia servir
queda eliminat?
La Sra. Pruna respon que sí.
Pel que fa a les queixes perquè feien l’arranjament dels camins, i passaven uns dies fins que no
posaven l’última capa i això feia que el material es fes mal bé, segons el nou contracte no serà així,
no es podrà fer l’arranjament i acabar al cap de quinze dies.
.
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En aquest plec també es té en compte l’arranjament dels sots en els camins asfaltats, la neteja dels
tubs i arquetes, que fins ara es tenia de pagar a part, i l’eliminació de les restes vegetals dels
camins.
Pren la paraula el Sr. Profitós i diu que entenc les explicacions que ha donat la regidora respecte al
fet que no es podia veure abans d’estar aprovat, però considera que l’àrea podia haver informat al
Consell que no podia ser així.
A l’apartat A Condicions Tècniques i Activitats Compreses al punt 2) el Sr. Profitós diu que posa que
els materials utilitzats a la capa d’engravat seran àrid reciclat o tot-u.
Un veí diu que això vol dir que no es garanteix que no el facin servir? I pregunta si es podria treure
aquesta clàusula.
La Sra. Pruna contesta que no es pot modificar, però insisteix que no el faran servir perquè els hi
surt més a compte el natural.
El Sr. Àlex pren la paraula i diu que en l’anterior contracte les terres no se les emportaven a un lloc
autoritzat, això tant l’Ajuntament com la Policia estava al corrent, i vol saber si s’ha sancionat a
l’empresa que fins ara ho feia.
La Sra. Pruna contesta que sí, l’empresa ha pagat sancions perquè la terra quedava dipositada als
marges, ara amb aquest nou plec les empreses han de presentar el certificat acreditant que tenen
el gestor de residus per poder fer l’abocament de terres, i si no, no podran tirar endavant en el
concurs.
El Sr. Profitós pren la paraula i pregunta si hi ha el compromís de l’àrea, que si la terra va al marge,
es farà retirar?
La Sra. Pruna contesta que sí.
Si els veïns es troben que després d’arreglar un camí no s’ha fet bé, la Sra. Pruna diu que han de
comunicar-ho a l’àrea i si es poden aportar fotografies millor.
El Sr. Àlex pren la paraula i diu que en el nou plec no troba que estiguin estipulades les sancions i
troba que està més complet l’anterior que el nou.
La Sra. Pruna diu que el contractista haurà de fer-se responsable dels danys i perjudicis, tal com
consta en les condicions que apareix i llegeix del nou contracte.
El Sr. Profitós diu que a l’hora de redactar aquest nou plec s’ha tingut un bon criteri, ja que no prima
només el tema econòmic si no les condiciones tècniques, de fet dels 90 punts de valoració, 10 són
del preu i 80 són tècnics.
La Sra. Pruna diu que feia molt de temps que tenia d’haver sortit el concurs i que s’ha intentat
deixar clares les coses que es demanaven.
La Sra. Pou pren la paraula i diu que és una còpia i pega de l’anterior.
La Sra. Pruna no està d’acord, diu que hi ha coses que sí però s’ha treballat molt en aquest nou,
per exemple el tema de l’assegurança és la primera vegada que es demana.
La Sra. Pou pren la paraula i diu que l’alzina que està a can Turut, està malalta.
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La Sra. Pruna no està segura però creu que se la van venir a mirar i es va dir que no es podia
recuperar.
Un veí pren la paraula i diu que ja està morta, que s’havia fet una anàlisi i era retornable, de totes
maneres la Sra. Pruna pren nota i contestarà aquest veí.
Pel que fa als ondulats, segons el nou plec no poden quedar, és un problema que es troben a molts
llocs, de totes maneres la Sra. Pruna insisteix que un cop estigui adjudicat el contracte si hi ha
algun camí que necessiti més manteniment que es faci saber, la bona intenció hi és i es vol una
empresa que ho faci bé.
Es pregunta si està previst que després de passar l’anivelladora passi una aplanadora per evitar el
problema de les ondulacions.
En el contracte segons diu el Sr. Profitós parla de com vol que quedin els camins, però no quin tipus
de maquinària han de fer servir.
Per altra banda un veí pregunta si està previst asfaltar algun camí, com és l’últim tram del camí de
Can Cabeça.
La Sra. Pruna contesta que de moment no.
Els plecs de clàusules del contracte del manteniment de camins s’informa que està penjat a la web
de l’ajuntament, a l’apartat del perfil del contractant, per si algú el vol consultar. El dia 30 finalitza el
termini per presentar-se al concurs, cap a finals d’abril més o menys se sabrà qui l’ha guanyat.
Per finalitzar la Sra. Pruna informa que en relació al catàleg de camins s’han tingut en compte les
al·legacions que va presentar el Sr. Profitós.
A continuació dona per finalitzada la seva intervenció i marxa.
IV. APROVACIÓ PRESSUPOST DEL 2017
El President llegeix les propostes pel pressupost d’aquest any 2017 i que es van donar a conèixer
en la reunió interna que van tenir els membres del Consell. Entre el pressupost i les propostes hi ha
un decalaix i ara cal decidir quines partides s’aproven i quines no.
El Sr. Àlex pren la paraula i entenc que les àrees de Cultura i Esports no han assumit les
aportacions que fins ara donava el Consell a les entitats i per això han tornat al Consell.
Pel que fa a les propostes creu que haurien de ser els veïns qui decideixin quines propostes es
volen.
El Sr. Ferran vol aclarir que es decideix entre tots, ell com a president volia donar un altre sentit, fe
un altre model de participació, fer activitats de caràcter social, però és una proposta que no aprova
el president, sinó entre tots, i alguns van consensuar que era així.
La Sra. Pou diu que si els veïns ni les entitats diuen res és que els hi sembla bé.
Entre els veïns es manifesta que en l’últim ple van sortir idees i que no veu cap en aquest
pressupost, com la proposta per fer una fira.
En relació amb aquesta proposta es contesta que no era una mala idea, però no s’han tirat
endavant per una qüestió de temps i diners.
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Una altra veïna diu que la Diputació ofereix xerrades i que es podria mirar de demanar que
vinguessin a Corró a fer-ne alguna.
El president diu que els Patronats fan les seves peticions a les Diputacions i que el Consell no
intervé en aquestes peticions.
El Sr. Profitós proposa treure el taller d’anglès i un cinefòrum.
La Sra. Lourdes treure el cinefòrum i el taller de repàs.
El Sr. Àlex, la Sra. Conxita i el Mauri també estan d’acord en treure el taller d’anglès.
El Mossèn no diu res.
Per tant s’acorda treure del pressupost el taller d’anglès i acceptar les xerrades, taller de repàs,
cinefòrum, el calendari i les aportacions econòmiques a les entitats.
El pressupost que s’accepta és el següent:
CONSELL POBLE CORRÓ D'AMUNT

PRESSUPOST 2017

CALENDARI

10.660,00

1.140,00

XERRADES

1.442,30

CINE FÒRUM

1.929,20

PICA-PICA PER CINE FÓRUM

1.183,40

TALLER REPÀS (pressupostat x 10 nens d'octubre a desembre)
CPCA GESTIÓ
APORTACIONS ECONÒMIQUES ENTITATS
VARIS

919,59
300
3.310,00
435,51

TOTAL PRESSUPOSTAT

10.660,00

Pel que fa als temes a escollir per fer les xerrades es demana que s’aportin idees i en la propera
interna es decidirà.
V. INFORMACIONS DE LES ENTITATS
Pel que fa a les entitats, pren la Sra. Conxita representant del Grup Teatre Boina que cedeix la
paraula a la presidenta per informar que tenen previst una reunió per decidir que faran per la Festa
Major i la festa dels avis.
A continuació el Sr. Mauri informa que els dies 1 i 2 d’abril tindrà lloc la Copa Catalana de BTT
Memorial Toni Costa.
Pel que fa a la subvenció del Consell, diu que ell pot demostrar que perden diners en la caminada
nocturna que cada any organitzen, per això necessiten aquesta subvenció. Les entitats si volen fer
activitats, necessiten aquestes subvencions.
Pel que fa al Club Petanca fa saber que van primers.
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La Sra. Lourdes representant de l’U.S. Corró d’Amunt informa que l’equip de futbol masculí ha
perdut aquest cap de setmana i van segons, però no amb les femenines que han guanyat.
La Sra. Pou representant de l’A.V.V. Sant Mamet informa que s’ha fet arribar a la Consellera de
Consum, a les companyies de la llum i del telèfon i també a l’ajuntament, la recollida de signatures
per reclamar una millora en les infraestructures de llum i telèfon.
També pregunta si, la moció conjunta que es va comprometre a presentar l’equip de govern per
reclamar millores en tot el municipi es presentarà en aquest ple.
El president contesta que no, serà pel pròxim.
Mossèn Cardús pren la paraula per informar que amb motiu de la cursa ciclista la missa del dia dos
d’abril passarà a fer-se a Marata.
El Sr. Mauri informa que hi haurà cartells informatius d’aquest canvi i els col·laboradors també
informaran.
VI. TORN OBERT DE PARAULES
Es reitera la petició per la col·locació d’uns jocs infantils al parc de Can Suquet.
Aquests mateixos veïns manifesten que estan oblidats a Can Suquet i demanen les següents
actuacions:
-

Que es pintin els bancs situats davant de Can Suquet
No passen a escombrar els carrers de Can Suquet, es pregunta si és que hi ha hagut canvis
No es treuen les herbes de les voreres
Les esllevadisses del parc de Can Suquet
Les branques dels arbres que envaeixen el camí de Can Suquet

Pren la paraula el Sr. Profitós i demana que es faci la consulta a l’àrea d’Obres i Serveis per saber
si està previst que arribi la fibra òptica a Corró, ja que s’ha vist a gent treballant. Es pren nota i un
com es tingui la resposta es farà arribar als membres del Consell.
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la sessió quan
passen deu minuts de les deu hores del vespre.
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