PLE 31-07-17

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT
Data: 31 de juliol de 2017
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20.00 h a 22.20 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
Mònica Sánchez, secretaria delegada
Excusen la seva assistència: 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.
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, Conxita Soldevila com a
representant del Grup Teatre Boina Corró d’Amunt.
Assisteix la Sra. Núria Vilamala com a presidenta del Grup Teatre Boina Corró d’Amunt.
I. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El president obre la sessió i es procedeix a l’aprovació de l’acta de data 29 de maig 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 25 de maig de 2017
Proposta d'aprovació inicial del projecte de Reglament Orgànic Municipal de 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
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PLE de data 29 de juny de 2017
Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora del procediment sobre verificació
d’habitatges buits de les Franqueses del Vallès.
JGL de data 1 de juny de 2017
Proposta d’aprovació del text refós del pla parcial del sector C (Corró d’Amunt) al terme
municipal de les Franqueses del Vallès
JGL de data 29 de juny de 2017
Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte de serveis de reparació, conservació i
manteniment de camins municipals de les Franqueses del Vallès
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració per al
seguiment social del reallotjament de les famílies amb recursos molt limitats i/o provinents
de demanda de les administracions locals entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès.
JGL de data 6 de juliol de 2017
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 2017/2521, a Endesa
Distribución Eléctrica SLU a executar al camí d’accés a Can Suquet d’aquest terme
municipal
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 2017/3388, a
Estebanell i Pahisa Energia, SA a executar al carrer Travessia, 6 d’aquest terme municipal
JGL de data 13 de juliol de 2017
Proposta d’autorització per a la celebració de la Caminada Nocturna de Corró d’Amunt a
les antigues escoles de Corró d’Amunt, el proper dissabte 22 de juliol de 2017, al terme
municipal de les Franqueses del Vallès
JGL de data 27 de juliol de 2017
Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa referent
a la pràctica de la serojardineria, d’acord amb els recursos hídrics disponibles, a les
Franqueses del Vallès.
Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per mantenir un
transport públic de qualitat per a Corró d’Amunt, Marata i Mil Pins al mes d’agost.
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Moció que presenten els grups Municipals PDeCat-Democràtes, Imaginem les
Franqueses en Comú-Entesa, Partit dels Socialistes, esquerra Republicana de
Catalunya, Convergència per les Franqueses i partit Popular de Catalunya, referent a
les companyies subministradores de serveis bàsics, d’energia elèctrica i gas, a les
Franqueses del Vallès.
Decret d’Alcaldia 2017-1913 del 21 de juliol de 2017
S’aprova definitivament la memòria valorada per l’abastament d’aigua potable a Corró
d’Amunt presentada per SOREA SAU.

Registres d’entrada:
Reg. 2017-E-RE-659 Sol·licitud per efectuar gestions amb la Diputació a efectes de
desbloquejar els permisos amb Telefònica.
Reg. 2017-E-RE-660 Trameten carta enviada a la Diputació sol·licitant el desbloqueig dels
permisos amb Telefònica.
Reg. 2017-E-RE-661 Sol·licitud dels espais del Consell i zona esportiva de Corró d’Amunt
amb motiu de la Festa Major.
Reg. 2017-E-RE-675 Tramet nova relació despeses e ingressos per la sol·licitud de
l’aportació econòmica.
Reg. 2017-E-RE-714 Sol·licitud del seguiment de les obres de la connexió al clavegueram
perquè estiguin finalitzades abans de l’1 de juliol.
Reg. 2017-E-RE-726 Sol·licitud de l’espai del Consell el 2 de juliol per un acte festiu.
Reg. 2017-E-RCPA-21 Sol·licitud de l’espai del Consell el 22 de juliol amb motiu de la
caminada nocturna.
Reg. 2017-E-RE-847 Comuniquen anul·lació de la petició per fer ús del Consell el 2 de juliol.
Reg. 2017-E-RE-929 Comuniquen desperfectes ocasionats per les obres i la manca d’espai
al magatzem per deixar el material les entitats.
Registre de Sortida:
2017-S-RE-768 Comuniquem cessió del Consell el dia 1 de juliol per la celebració de
l’assemblea del soci.
2017-S-RE-852 Comuniquem cessió del Consell per la celebració de la Festa Major.
2017-S-RE-853 Comuniquem cessió del Consell el dia 2 de juliol per la celebració d’un acte.
2017-S-RE-883 Comuniquem resposta en relació a la petició del seguiment de les obres de
connexió al clavegueram.
2017-S-RCPA-21 Sol·licitem pagament de les aportacions econòmiques a les entitats.
2017-S-RE-961 Comuniquem resposta a les sol·licituds RE 659 I 660 relatives a les queixes
per les instal·lacions de llum i Telèfon.
2017-S-RCPA-22 Comuniquem cessió del Consell per la caminada nocturna que tindrà lloc el
22 de juliol.
2017-S-RCPA-23 Comuniquem que s’ha donat ordre pel pagament de l’aportació econòmica.
2017-S-RCPA-24 Comuniquem que s’ha donat ordre pel pagament de l’aportació econòmica.
2017-S-RCPA-25 Comuniquem que s’ha donat ordre pel pagament de l’aportació econòmica.
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2017-S-RCPA-26 Comuniquem que s’ha donat ordre pel pagament de l’aportació econòmica.
2017-S-RCPA-27 Comuniquem que s’ha donat ordre pel pagament de l’aportació econòmica.
2017-S-RE-998 Comuniquem rebuda de l’anul·lació de petició del Consell el 2 de juliol.
2017-S-RE-1107 Comuniquem resposta en relació als desperfectes per les obres i la falta
d’espai al magatzem del Consell.

III.INFORMACIÓ APORTACIÓ ECONÒMICA ENTITATS
El president informa quina ha estat la repartició econòmica que es va acordar en la reunió
interna que va tenir lloc el 14 de juny de 2017.
U.S. Corró d’Amunt 810,00 €
Club Ciclista Corró d’Amunt 1.300,00 €
Avv Sant Mamet 600,00 €
Grup Teatre Boina 400,00 €
Club Petanca 200,00 €
Un cop finalitzi l’any les entitats hauran de justificar l’aportació econòmica rebuda.
La Sra. Pou pren la paraula i manifesta que gràcies als esforços de les entitats, han pogut
continuar rebent la subvenció que fins ara rebien per part del Consell, ja que segons tenia
entès, aquest any no estava previst.
També fa saber, que l’Avv Sant Mamet ha col·laborat amb un import de 100 € de la seva
aportació econòmica, per donar-li a l’U.S. Corró d’Amunt.
El president, Ferran Jiménez, diu que en cap moment el Consell va prendre la decisió de no
donar les aportacions a les entitats, ningú va donar aquesta ordre. La reserva de partida que
s’ha fet en el pressupost d’aquest any és la mateixa que altres anys. Ni la presidència ni els
grups polítics van acordar treure la subvenció.
La Sra. Mati Narvaez diu que l’Avv Sant Mamet no és precisament de les que rep més
subvenció, no entenc que sent la que fa més activitats per dinamitzar el poble, rebin menys
diners.
El Sr. Profitós fa un aclariment, diu que l’aportació no té res a veure amb el pressupost que
va presentar l’entitat, el pastís és igual que l’any passat i s’ha hagut de repartir entre totes les
entitats.
Hi havia dues maneres de fer-ho: la primera, com sempre s’ha fet, o l’altre, mirar i valorar
quines subvencions rebien cada entitat, ingressos i despeses. En aquesta valoració l’U.S.
Corró d’Amunt és la que quedava més fluixa.
Altres entitats a nivell d’accions és veritat que fan més actes, però es va considerar que no
necessitaven tant els diners com l’U.S. Corró d’Amunt, i totes les entitats es van posar
d’acord en el repartiment..
La Sra. Mati Narvaez pren la paraula i diu que l’Avv Sant Mamet fent-sa càrrec de la
Comissió de Festa Major necessitaria més subvenció.
El Sr. Profitós contesta que la comissió de Festa Major va a banda, no obstant si l’any vinent
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es decideix una altra cosa, ja es veurà.
El Sr. Àlex pren la paraula, diu que ell va entendre que les subvencions que deixarien de
rebre per part del Consell, era perquè les assumien els Patronats i això no ha estat així.
Per altra banda, diu que les entitats han de tenir la capacitat per fer coses i autofinançar-se,
se’ls hauria de posar totes les facilitats perquè no necessitin les subvencions, i posar com a
exemple a l’Avv Sant Mamet.
La Sra. Pou reitera un cop més que si les entitats no venen al Consell, no haurien de rebre
subvenció.
Mossèn Cardús pren la paraula i diu que seguint aquesta forma, les entitats que si
assisteixen a les sessions del Consell, haurien de ser premiades.
Han fet un esforç i la informació que han fet arribar les entitats, segons diu el president del
Consell, ha servit per donat a conèixer amb més realitat com estan.
També diu que el repartiment ha estat una decisió de les entitats i no dels polítics, tot i que
ells van donar el seu suport.
Les entitats no poden fer activitats i comptar sempre amb la subvenció.
Un dels aspectes que s’ha tingut en compte a l’hora de donar més diners a l’U.S. Corró
d’Amunt és, perquè estan potenciant l’esport femení i això també s’ha de valorar.
IV. PRESENTACIÓ PROGRAMA FESTA MAJOR
La Sra. Mati, com a representant de la Comissió de Festa Major, pren la paraula i presenta
el programa de Festa Major.
Entre les novetats està la portada del programa de la Festa Major, correspon a la fotografia
guanyadora del concurs de fotografia de l’any passat.
Divendres començarà amb la inauguració de les exposicions, el pregó de Festa Major que
anirà a càrrec d’en Pep Bou, la tradicional botifarrada i com a novetat el joc de pistes que
serà semblant a un room escape.
Dissabte hi haurà el torneig de petanca, l’esmorzar amb bicicleta, jocs d’aigua pels més
petits, circ, la festa Holi, el sopar de Festa major, una exhibició de Brakedance i la nit jove
amb l’actuació a càrrec del grup “Tyto Alba”.
Diumenge serà més tradicional, hi haurà la missa solemne, les sardanes, on la gent podrà
gaudir d’una espardenya geganta, les havaneres, la cremada de rom i tot seguit es podrà
gaudir de l’obra de Teatre, que segons explica la presidenta del Grup Teatre Boina, és una
comèdia divertida, però a la vegada que fa rumiar, està feta amb moltes ganes i espera que
tothom rigui molt.
Un cop finalitzi l’obra, començarà el I Concurs de balls de saló per gent no professional, i a
continuació per finalitzar la vetllada amb el ball de festa, que comptarà amb l’Orquestrina
Franquesina.
També s’informa que les persones de la Comissió de Festa Major aniran identificades i que el
pàrquing de la zona esportiva estarà reservat per la gent de l’organització.
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V. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
A principis d’agost es va fer arribar una carta a tots els veïns de Corró d’Amunt i Marata per
informar de la posada en funcionament d’un servei de transport, que funcionarà tots els
dijous del mes d’agost.
L’equip de govern tenia aprovat aquest servei, però el Grup Municipal ERC va presentar una
moció perquè, segons explica el Sr. Profitós, els hi semblava insuficient, ells demanaven un
servei per baixar al metge, hospital o realitzar algun tràmit amb l’Ajuntament sempre que
estigués justificat.
Aquesta moció va finalitzar en conjunt i s’oferirà els següents serveis:
Un servei de transport que donarà servei els dijous del mes d’agost.
El president diu que mai no s’havia tingut un servei durant aquest mes, és una cobertura que
fins ara no es tenia. Es tracta d’una prova pilot, que no significa que es quedi per sempre.
L’altre és un servei extraordinari i complementari al del dijous, que donarà cobertura a totes
aquelles persones que no disposin de medis propis i necessitin anar al metge, hospital o a
fer algun tràmit a l’Ajuntament.
La idea és que el servei sigui de porta a porta.
Això no vol dir que hi haurà tants viatges com gent el demani.
Es farà arribar una carta informant els veïns d’aquest servei extraordinari, on s’especificarà
els requisits per poder-lo utilitzar i un telèfon de contacte per sol·licitar-lo.
En la moció presentada es demanava que l’Ajuntament cobrís el 40%, i el 60% restant
l’usuari. L’Ajuntament farà el servei de franc, però es demanarà que es justifiqui el servei.
Segons diu el president “ens creurem que tota persona que demani aquest servei és perquè
el necessita”.
El Sr. Àlex diu que s’ha informat amb molt poc temps. En la carta posa que el servei de
transport, donarà servei els dijous del mes d’agost, és una prova pilot que servirà per valorar
l’any vinent la seva continuïtat i creu que l’horari que s’ha posat condiciona molt que es faci
servir o no.
Demana que per l’any vinent es miri de posar una parada al matí.
També demana saber quin cost tindrà, com funcionarà... diu que estaria bé informar amb
temps..... si no s’informa bé després no es fa ús.
El president diu que no deixarà desatesa cap sol·licitud si s’ha de cobrir una necessitat
social, i l’any vinent aquest servei extraordinari es continuarà donant.
Els assistents davant la pregunta del president, de si consideren que s’ha millorat o no,
contesten que els hi sembla bé el servei però l’horari no, s’estimen més que pugi al migdia,
perquè fins a les 19 h són moltes hores, si baixes a comprar.
Un veí demana que aquest servei durant el mes d’agost sigui de dilluns a divendres i que hi
hagi servei al matí i a la tarda.
El president contesta que l’horari de sempre no pot ser.
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S’acorda a petició dels assistents modificar l’horari del servei de transport dels dijous, sortirà
a les 9h de Corró d’Amunt i tornarà a les 13 h, de l’Estació de Sagalés.
A la tarda no hi haurà servei.
No obstant el dijous si algú té una necessitat perquè tingui una visita programada al metge
també hi haurà l’altre servei.
Hi ha el compromís que cada any continuï.
Els veïns agraeixen aquesta iniciativa.
La Sra. Pou pren la paraula i diu que al mes de gener el Sr. Profitós ja va proposar el servei
de bus pel mes d’agost. Diu que si les coses s’haguessin fet bé no s’hauria arribat aquest
punt.
S’enviarà una carta informant del canvi d’horari del transport del dijous i del servei
extraordinari per totes aquelles persones que no disposin de mitjans i tinguin visita
programada amb el metge, hospital o serveis Socials de l’Ajuntament.
Es penjarà la informació al taulell d’anuncis.
També es demana que es pengi al centre de Salut i a les parades del bus.
Per altra banda, el president informa que s’ha presentat aquest dijous una moció conjunta,
en la qual es demana bàsicament millores en els subministraments de serveis bàsics i el
seguiment de les incidències relatives a les instal·lacions del municipi. La petició s’ha fet
extensiva a tot el municipi, tot i que la petició va partir del Consell del poble de Corró
d’Amunt.
Diu que s’ha de tenir en compte que al viure en una zona rural hi ha més probabilitats que hi
hagi incidències, però per part dels serveis tècnics estaran més a sobre.
Al llarg d’aquest mes, s’ha tingut constància de talls de llum però han estat curts.
A continuació el president diu que ha sortit publicada una notícia on s’informava de la
disposició d’uns diners per remodelar la part exterior del Consell, aquesta informació no és
correcte, ja que la remodelació depèn de la cessió de l’espai per part dels propietaris, i de
moment les gestions no han estat fructíferes.
El que si s’ha demanat, és pels pressupostos de l’any vinent, incloure una partida per
remodelar la part interna del Consell i acomodar-la, fer una millor distribució perquè totes les
entitats disposin del seu espai.
Jocs Infantils
Les entitats acorden que no es posi un gronxador i que es canviï el tobogan al lloc on estava
el gronxador anteriorment, per disposar de més espai a l’hora de fer activitats.
Calendari
Es demana la participació de les entitats i dels veïns, perquè facin arribar fotografies
relacionades amb les activitats que es fan, aquelles que representin més al poble, per la
confecció del calendari de l’any vinent.
Qui vulgui pot fer-les arribar per mail a l’adreça del Consell, abans que finalitzi setembre.
Cinefòrum
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El 27 de setembre està previst el cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula “Mar Adentro”,
posteriorment començarà el col·loqui amb la presència dels germans Morlans, es convidarà
a la gent del poble, a causa de la limitació d’aforament, es demanarà confirmació
d’assistència.
VI. INFORMACIÓ DE LES ENTITATS
Se li comunica a la Sra. Núria Vilamala Pey que tot i que el president l’ha convidada a seure
amb els membres del Consell, cal que comuniqui el canvi de representant al Consell,
mitjançant una instància que haurà de fer arribar al Consell, perquè sigui aprovada pel Ple.
La Sra. Pou com a representant de l’Avv Sant Mamet, a petició dels veïns i veïnes de
l’associació demana que se’ls hi faci arribar el planning del manteniment dels camins.
Es pren nota.
També informa del mal estat que es troba el tram de camí de davant de Can Cabeça.
VII.

TORN OBERT DE PARAULES

Un veí informa que dies enrere una veïna va caure en topar amb la supressió de barreres
que hi ha, al tram que va des del carrer Camèlia fins a arribar a la zona esportiva. Vol que
consti en acta que s’ha fet mal i que l’Ajuntament s’ha de fer responsable.
Ja fa molt de temps que està demanant que s’arregli, diu que la rampa per accedir a la
vorera no està plana i una persona amb cadira de rodes es troba amb dificultats per accedir
a la vorera.
El President informa que quan s’actualitzi la zona es farà.
Un altre veí fa molt de temps va portar a un Consell una capsa de claus que s’havia dedicat
a recollir dels camins. Avui porta una roda i mostra un clau que s’ha clavat a la roda, diu que
cada dos mesos es troben amb aquest problema.
La seva petició és, demanar que s’assegurin que els nous adjudicataris no facin servir el
material de reciclatge, que fins ara l’anterior adjudicatari utilitzava, no només per les
punxades en les rodes dels vehicles sinó per una qüestió més greu, com és els productes
nocius que porta part del material que trinxant. Segons el nou contracte, es deixa en mans
de l’empresa que vagin a buscar el material on vulgui i això vol dir, que si volen i poden
tornar a fer servir el mateix material. No haurien de tenir l’opció.
El Sr. Profitós pren la paraula i diu que no poden prohibir que l’empresa vagi a un determinat
proveïdor, però l’Àlex diu: el material sí.
El president informarà l’àrea, perquè no es faci servir aquest tipus de material.
Des de l’àrea tenen l’obligació de fer el seguiment del manteniment dels camins, no obstant
els veïns si ens troben que hi ha alguna incidència el millor és que facin una fotografia i la
facin arribar a l’àrea.
El president també demanarà que es publiqui quan es facin els arranjaments dels camins.

Ctra. de les Franqueses a Cànoves, s/n - 08520 Corró d’Amunt - Les Franqueses del Vallès
Tel. 938 467 676 Fax 938 467 767 – consellpoble.corrodamunt@lesfranqueses.cat - www.lesfranqueses.cat

8

PLE 31-07-17

Una altra veïna pregunta pel contenidor del principi del poble, diu que acabaran portant la
bossa i deixant-la al carrer, el president diu que al desembre està previst que arribin els nous
contenidors, demana una mica de paciència i si al gener no està solucionat, llavors sí que es
podran queixar.
Una altra queixa és la velocitat amb la qual baixen els vehicles pel nucli urbà, sobretot a
partir de les 5.30 h del matí, demanen que al setembre es faci un control de velocitat, que es
posi un radar mòbil.
El Sr. Àlex torna a informar que el camió de reciclatge no porta la xarxa de protecció i que al
marge hi ha restes de plàstics.
S’informa que ja es va comunicar però es tornarà a fer arribar la queixa.
El Sr. Ferran fa saber als assistents que en el butlletí ha sortit una notícia proposant un
reconeixement a tota la labor feta pel Mossèn Cardús.
Per finalitzar també s’informa que al mes de setembre tindrà lloc la V Copa Derbi Variant.
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la sessió
quan són un quart i cinc d’onze, i de la qual estenc aquesta acta.
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