ACTA DE SESSIÓ
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA
Data: 5 de juny de 2017
Horari: 20,30 a 21,45 hores
Lloc: Seu del Consell del Poble de Llerona
Hi assisteixen:
ROSA MARIA PRUNA, presidenta
ELISABET PERICAS TAULATS, vocal
ISIDRE GARRIGA PORTOLA, vocal
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, vocal
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, vocal

MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada
Excusa la seva assistència:
SONIA DE ALIER MILLET, vocal
JOSEP LLEONART, vocal
ENRIC GARRIGA, vocal
JOSEP GIRBAU, 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 8 de maig de 2017, 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:
JUNTA DE GOVERN
18 de maig de 2017
S’aprova l’activitat de cantada d’havaneres que tindrà lloc a la carpa de Llerona el
proper 30 de juny dins del programa de dinamització cultural de la gent gran per a
l’exercici de 2017.

Proposta d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de les Franqueses i la Parròquia
de Santa Maria de Llerona per adoptar el compromís de formalitzar un contracte
d’arrendament: cessió d’ús dels terrenys de la zona esportiva i de lleure, casal i pis
propietat de la parròquia de Santa Maria de Llerona a l’Ajuntament de les Franqueses
PLE DEL DIA 25 DE MAIG DE 2017
Proposta de declaració de no creació d'un registre propi de grups d'interès i adhesió
automàtica al registre de grups d'interès de Catalunya
Proposta d’aprovació inicial del projecte de Reglament Orgànic Municipal de les
Franqueses del Vallès
Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya referent a la
repressió contra les persones LGTBI (Lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals) a Txetxènia.
Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya perquè a
les licitacions municipals es respectin per a tots els treballadors/es les condicions del
conveni del sector de l’activitat realitzada
Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa
referent a la taxa per l'ús privatiu o aprofitament especial del domini públic local de les
instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs a les
Franqueses del Vallès.
Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa de
recolzament a les demandes de la Llei d'habitatge de la Plataforma d'Afectats per
l'Habitatge (PAH) per fer front a l'emergència habitacional.
Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa per
a la millora de l'assignació de places en els centres educatius d'infantil i primària.

III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.La senyora presidenta inicia la sessió informant pel que fa a les activitats i
esdeveniments, que properament es farà el concert d’havaneres a càrrec del grup
d’Ultramar que tindrà lloc a la carpa de Llerona el proper 30 de juny dins del programa
de dinamització cultural de la gent gran per a l’exercici de 2017.
D’altra banda la senyora presidenta informa que s’ha signat el conveni amb la
parròquia i esta pendent de l’autorització del bisbat.
Informa també de que d’adjudicat el contracte d’arranjaments de camins a l’empresa
Construccions Requena.

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona i informa que
ja estan en la recta final de l’organització de les activitats de la festa major de Llerona.
.V.-TORN OBERT DE PARAULES.-

La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions.
Pren la paraula un veí i comenta que la neteja que s’ha fet a la Verneda esta molt bé.
Un altre veí comenta que les rotondes de Llerona estan molt descuidades i
abandonades.
Es reitera la queixa de que es doni solució per tal de poder baixar a peu des de dalt del
poble al pla, doncs no hi ha cap pas per travessar la via Europa a l’alçada del consell
del poble de Llerona.

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

