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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT 
 
Data: 29 de maig de 2017 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Horari: 20.00 h a 21.30 hores, aproximadament. 
Lloc: Seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt 
Hi assisteixen: 
 
Ferran Jiménez Muñoz, president (Grup municipal PDECAT-DEMÒCRATES) 
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: 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, Lourdes Díaz Guirado, com a 
representant de la Unió Esportiva de Corró d’Amunt, i Conxita Soldevila Bartolí, del Grup Teatre 
Boina Corró d’Amunt 

 

I. APROVACIÓ DE L’ACTA  DE LA SESSIÓ  ANTERIOR 
Es procedeix a l’aprovació de l’acta  de data 27 de març  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 30 de març de 2017 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRANSPARÈNCIA I 
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I 
DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS  
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DURANT EL PERÍODE 
D'INFORMACIÓ PÚBLICA I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CATÀLEG DE CAMINS 
MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS  
 
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PARTIT DELS 
SOCIALISTES I PARTIT POPULAR EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL RELATIVA A L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA  
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
PER LA SOBIRANIA ENERGÈTICA 
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PLE de data 27 d’abril de 2017 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT D'ALTERACIÓ DE TERME MUNICIPAL 
ENTRE CÀNOVES I SAMALÚS I LES FRANQUESES DEL VALLÈS  
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS 
ESTABLES DE PARELLES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DE LA DEROGACIÓ DEL 
SEU REGLAMENT MUNICIPAL  
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
REFERENT A LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A LA 
MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS I L'EXECUCIÓ D'INVERSIONS PRIORITÀRIES  
 
JGL de data 23 de març 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 
 

JGL de data 6 d’abril de 2017 
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 2016/8252 a Telefónica de 
España SAU per reforçar les instal·lacions existents substituint pals vells i cables tirants per 
trobar-se malmesos per consolidar la línia existent en condicions de seguretat a fi i efecte de 
poder instal·lar nou cable de fibra òptica per donar servei FTTH a Corró d’Amunt 
 
JGL de data 27 d’abril de 2017 
 
Proposta d'aprovació del programa per la realització de la 1a Jornada de salut i alimentació 
prevista pel dia 2 de juny a les Franqueses del Vallès 
  
JGL de data 18 de maig de 2017 
Proposta d'aprovació de la memòria valorada per a l'abastament d'aigua potable a Corró d'Amunt 
  
 
Registres d’entrada: 
 
Registre general: 
RE 9/2017 Sol·liciten aportació econòmica per aquest any 2017 
RE 10/2017 Sol·liciten cessió del Consell per la celebració de la festa de Sant Jordi 
RE 11/2017 Sol·liciten aportació econòmica per aquest any 2017 
RE 12/2017 Sol·liciten aportació econòmica per aquest any 2017 
RE 13/2017 Sol·liciten cessió del Consell per assaig de teatre 
RE 14/2017 Sol·liciten aportació econòmica per aquest any 2017 
RE 15/2017 Sol·liciten aportació econòmica per aquest any 2017 
RE 16/2017 Sol·liciten disposar de material del Consell 
RE 17/2017 Sol·liciten aportació econòmica per aquest any 2017 
RE 18/2017 Comunica resposta requeriment aportació económica any 2017 
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RE 19/2017 Comunica resposta requeriment aportació económica any 2017 
RE 20-2017 Comunica resposta requeriment aportació económica any 2017 
 
Electrònics: 
RE 527/2017 Sol·liciten la cessió del Consell el 25 de maig, per una assemblea 
RE 562/2017 Sol·liciten aportació econòmica per aquest any 2017 
RE 563/2017 Sol·liciten la cessió del Consell l’1 de juliol, per la celebració de la festa del soci 
  
Registre de Sortida: 
 
Registre general: 
RS 7/2017 Comuniquem acreditació justificació aportació econòmica any 2016 
RS 8/2017 Comuniquem acreditació justificació aportació econòmica any 2016 
RS 9/2017 Comuniquem acreditació justificació aportació econòmica any 2016 
RS 10/2017 Comuniquem acreditació justificació aportació econòmica any 2016 
RS 11/2017 Comuniquem acreditació justificació aportació econòmica any 2016 
RS 12/2017 Comuniquem termini presentació sol·licitud aportació económica any 2017 
RS 13/2017 Comuniquem cessió de l’ús del Consell el dia 23 d’abril, per la celebració de Sant 
Jordi 
RS 14/2017 Notifiquem acord aprovació pressupost any 2017 
RS 15/2017 Comuniquem cessió de l’ús del Consell, per l’assaig de teatre 
RS 16/2017 Requeriment doc. aportació económica any 2017 
RS 17/2017 Requeriment doc. aportació económica any 2017 
RS 18/2017 Requeriment doc. aportació económica any 2017 
RS 19/2017 Requeriment doc. aportació económica any 2017 
RS 20/2017 Requeriment doc. aportació económica any 2017 
 
Electrònics: 
RS 444/2017 Comuniquem cessió de l’ús del Consell, l’1 d’octubre per la festa de la Germandat  
RS 696/2017 Comuniquem resposta sol·licitud espai per la celebració d’una assemblea el dia 25 
de maig 

 
III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 

 
En relació al tema de la portada de la fibra òptica des de Ca l’Esmandia fins a Corró d’Amunt, el 
president puntualitza que l’actuació que s’està fent no és el desplegament de la fibra. En aquests 
moments les obres estan aturades perquè falta el permís per poder travessar la carretera de 
Cànoves, no obstant diu que un cop finalitzin això no vol dir que ja es pugui contractar, 
segurament aquest any no serà. 
 
El president informa que s’ha aprovat la memòria valorada per a l’abastament d’aigua potable al 
nucli urbà de Corró d’Amunt.  En pocs dies es publicarà al BOPB i es podrà consultar l’expedient i 
formular al·legacions. S’ha aportat un plànol que ha facilitat l’àrea d’Obres i Serveis i que es 
deixarà a l’arxiu que el Consell té a la seu del Consell,  per si algú el vol consultar. 
 
També aviat començaran les obres per l’anul·lació de la fossa sèptica i la connexió al 
clavegueram. Les obres duraran aproximadament uns 15 dies, si no hi ha cap imprevist. 
Les entitats ja han estat informades perquè ho tinguin en compte a l’hora de fer les activitats, ja 
que és probable que no tinguin aigua. 
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També està previst que en pocs dies es canviïn els llums de la façana del Consell, es connectin a 
la xarxa d’enllumenat públic i es canviïn per unes més eficients de tecnologia led. 
 
Per altra banda amb el nou contracte de recollida de residus i neteja viaria inclou la recollida de 
restes de poda i jardí a les urbanitzacions. Aquest servei començarà a funcionar a partir de l’1 de 
juny de 2017. 
Les persones que vulguin demanar aquest servei i que resideixin a les urbanitzacions hauran de 
formalitzar la petició a les oficines de l’Ajuntament. Se li farà arribar una saca i la setmana que 
necessiti la recollida haurà d’avisar a un núm. de telèfon, més endavant es podrà fer de manera 
electrònica, el servei serà setmanal  entre el 15 de març i el 15 d’octubre, la resta d’any només 
actuarà un cop al mes. 
 
Semàfors cruïlla Marata 
 
S’ha posat en funcionament els semàfors de la cruïlla de Marata. 
El president diu que els primers dies de la seva posada en marxa hi va haver trucades pel temps 
d’espera dels vehicles, però que el repartiment  és correcta. 
Els assistents manifesten que a la que passaven tres vehicles ja saltava l’ambre. 
Segons manifesta l’Àlex no queda clar que sigui un sistema rotatiu, tot i que el president creu que 
sí, de totes maneres l’Àlex diu que els vehicles continuant arribant a la cruïlla amb molta velocitat. 
 
Pren la paraula el Sr. Profitós que diu que si vas a 50 km/h i no hi ha ningú, s’obre el semàfor, però 
també diu que ha vist com vehicles no respectaven el semàfor del camí. 
 
Moció millora instal·lacions  
 
El president informa que en aquest ple, la moció no s’ha pogut presentar per problemes tècnics, tot 
i que a la reunió de la junta de portaveus es va comentar. Aquesta setmana es farà arribar a tots 
els grups municipals. 
 
La Sra. Pou pren la paraula i demana que s’adjunti a la moció, la resposta rebuda per part de 
Telefònica a la reclamació que l’AVV Sant Mamet  va fer arribar. 
S’acorda que l’entitat la faci arribar a l’Ajuntament. 
 
També respecte a l’actuació que s’ha fet a la caseta de la llum, a l’entrada de Can Suquet 
recentment,  es fa saber que no era per millorar les instal·lacions, sinó de manteniment. 
 
A continuació es dona lectura de les xifres, que les entitats  han presentat per sol·licitar  les 
aportacions econòmiques per aquest any 2017. Entre les dades presentades, es detecta errades. 
El president demana que es faci l’esmena i s’acorda fer una reunió interna amb les entitats, per 
decidir el seu repartiment, esperant aconseguir  que assisteixin totes les entitats. 
 
Es posa de manifest que a les plenàries gairebé cap representant de les entitats assisteix, i que 
potser com a Consell hauríem de plegar. 
 
Quan es faci la valoració es demana que es tingui en compte les activitats  que es fan al poble. 
Una veïna pregunta si el criteri de valoració serà el mateix que fan servir als Patronats, el Sr. 
Profitós respon que si depèn d’ell no, les entitats han de presentar els nombres reals, i si cobren 
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quotes dels socis, també ho haurien de fer constar. 
 
La Sra. Pou diu que si una entitat demana subvenció i no han fet cap activitat durant l’any 2016 
com ho pot justificar? i  diu “si ens hem de posar a mirar, mirem-ho tot”. 
 
S’acorda que és convocarà una reunió amb les entitats i entre tots  és  decidirà el seu repartiment. 

 
IV. INFORMACIONS DE LES ENTITATS 
 
El president cedeix la paraula a la Sra. Mati Narvaez que explica algunes de les novetats de la 
Festa Major d’aquest any. 
S’ha fet una renovació al programa, es compta amb gent nova que vol ajudar i  implicar-se. 
Un altra cosa positiva és que l’Ajuntament ha donat l’oportunitat de gestionar els diners, i aquest 
any hi haurà dos balls. 
 
Com a novetats, hi haurà un pregó, tot i que no pot dir encara qui el farà, el primer concurs de balls 
de saló i un vermut solidari. 
Normalment el programa estava pensat per gent gran o nens petits, aquest any el divendres serà 
per totes les edats, dissabte pel jovent i diumenge serà més tradicional. 
 
Per altra banda la Sra. Mati, com a representant del Consell a la Comissió de Mobilitat, diu que ha 
rebut l’informe definitiu relatiu a l’Estudi de Mobilitat i Seguretat del camí de Marata i de la seva 
intersecció amb la carretera BV-5151, voldria saber l’opinió dels veïns de Corró al respecte, abans 
que es convoqui la reunió amb tots els representants de la comissió. 
El Sr. Profitós entenc el que demana, i sol·licita  que hi hagi un interval de temps per poder parlar 
amb els veïns abans de convocar la reunió amb els membres de la comissió. Que si es fa una 
reunió que no sigui l’última. 
El president diu que en tot cas la reunió l’haurà de convocar el Consell. 
 
La Sra. Mati demana que si es fa una extraordinària, sigui com més aviat millor. 
L’Àlex Vega pren la paraula i demana que l’informe pugui ser públic, perquè el pugui consultar 
tothom. 
Es pren nota i es farà la consulta 
 
La Sra. Pou diu que els representants no venen al Consell i en canvi en el grup de whatsapp fan 
comentaris. Diu que si no funciona, s’ha de fer alguna cosa. 
 
El president diu que és palpable i que cal prendre una decisió perquè cada vegada hi ha menys 
gent. Creu que el Consell té una mancança i és que no té un reglament intern, està fet però mai  
s’ha aprovat,  en canvi LLerona sí que el té. 
Pren la paraula Mossèn  i pregunta perquè el de Llerona està aprovat i el de Corró no, el president 
contesta que es va fer de diferent manera, no obstant el Mossèn diu  que encara que hi hagi 
reglament no vol dir que els representants de les entitats vinguin. 
 
Pren la paraula el Sr. Mauri que diu que ell ha anat posant representants del Clic Ciclista  i que tots 
els hi han anat plegant perquè consideren que no serveix per res. 
 
El Sr. Profitós està d’acord en el fet que cal aprovar el reglament intern. Diu que els que estan a la 
taula estan representant a unes entitats i no a nosaltres mateixos. No sabem si és un problema de 
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la persona, de l’entitat o del Consell. 
 
El president diu que en aquests moments estem al 50%, de gent que creu que val la pena. 
 
El president en contestació a la pregunta de per què cal anar al Consell si els problemes no es 
solucionen, contesta que dels temes pendents es fa un seguiment. 
 
El Sr. Àlex diu que el problema és que és un òrgan consultiu i la gent es crema. 
 
La Sra. Pou posa com a exemple el tema de la fossa sèptica, l’any 2014 ja es va dir que 
s’arreglaria i fins ara no s’ha fet. 
El Sr. Profitós pregunta si es va dir quan es faria? 
La Sra. Pou respon que no. 
 
S’acorda que es recuperarà el reglament intern i es revisarà. 
 
A continuació pren la paraula Mossèn Cardús per informar que el dia 6 de juliol se celebrarà el 
Corpus Christi amb la confecció de les catifes de flors. 
 

V. TORN OBERT DE PARAULES 
 
Un veí vol saber si ja s’ha adjudicat el nou contracte de camins. Dies enrere va veure una màquina 
nova treballant, no era dels anteriors adjudicataris i  l`únic que feia era aixecar pols. 
 
El Sr. Profitós respon que no pot ser del nou adjudicatari, perquè està previst que el 19 de juny 
s’obri el tercer sobre, i ara està pendent que els tècnics diguin el què. En principi si no passa res, 
el nou adjudicatari serà l’empresa Requena, que era el que sortia amb més punt del sobre anterior. 
 
Es pren nota per fer la consulta, tot i que ‘empresa Bigas Grup haurà de continuar fent la feina fins 
que no se digui el què. 
 
El veí insisteix que era una màquina nova, no era de Bigas Grup. 
 
Per altra banda la Sra. Pou pregunta si el cinefòrum que estava previst en un principi pel dia 9 de 
juny es farà. 
El president contesta que per problemes de coordinació amb els ponents, s’haurà d’ajornar. 
 
Entre els assistents es pregunta com està el tema dels jocs infantils del pati del Consell, s’informa 
que es va fer arribar  la proposta que van fer les entitats i estem a l’espera que ens facilitin el 
plànol.  Es tornarà a reclamar i es portarà a la pròxima interna. 
 
Altres incidències: 
La reixa per recollir l’aigua situada al carrer Unió està trencada. 
Darrere dels contenidors de reciclatge han fet un abocament i hi ha vidres trencats 
Es farà la consulta per saber de qui és competència la recollida d’un animal mort que es trobi a la 
carretera BV-5151, si és de la Diputació o nostre. 
 
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la sessió quan 
són dos quarts de deu del vespre. 
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