
 
 
 
 
ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
Data: 3 de juliol 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 
ENRIC GARRIGA, vocal 
 
 
MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada 
 
Excusa la seva assistència:  
 
SONIA DE ALIER MILLET, vocal 
JOSEP LLEONART, 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 5 de juny 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:   
 
 
PLE DEL DIA 29 DE JUNY DE 2017 
 
Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança del procediment sobre verificació 
d’habitatges buits de les Franqueses del Vallès 
 



Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per 
al desmantellament de les instal.acions del projecte Castor. 
 
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE: 
 
Registres d’entrada: 
 
Escrit de l’ ASSOCIACIÓ TOC TOC TEATRE LAURONA SOL·LICITANT  FORMAR 
PART COM A ENTITAT DEL CONSELL POBLE LLERONA 
 
Escrit de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ART DEL BONSAI SOL·LICITANT LA  BAIXA 
COM ASSOCIACIÓ REPRESENTATIVA EN ELCONSELL 
 
 
III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.- 
 
La senyora presidenta inicia la sessió informant de l’èxit que ha estat la cantada 
d’havaneres a càrrec del grup Ultramar, van venir gent de tot el municipi.  

D’altra banda la senyora presidenta informa que  va assistir, el passat 19 de juny, a la 
6a reunió del plenari de la Taula de Qualitat de l’Aire de la Conurbació de Barcelona, 
on es van exposar les diferents mesures acordades que es posaran en marxa en els 
propers mesos. 

Entre aquestes mesures es troba la restricció a partir de l’1 de desembre, del trànsit de 
furgonetes matriculades abans de l’1 d’octubre de 1994 i turismes d’abans de l’1 de 
gener de 1997, en situacions d’episodi ambiental a 40 municipis de l’entorn de 
Barcelona. Tot i que les Franqueses no està afectada directament per aquesta 
restricció però és un municipi proper a Granollers i a altres localitats que si ho estan. 

Durant la reunió, es va recordar que del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya 
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, sota el lema “Mobilitza’t per un aire 
més net!”, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com 
són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, 
així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de 
l’aire i la reducció de la contaminació.  

Informa també de que el consell de poble tornarà a penjar la pancarta de NO AL 
QUART CINTURÓ properament. 

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. 

La Sra. Elisabet Pericas, d’ILFC-E, demana informació sobre les obres del Falgar, en 
quin punt estan i si hi ha un calendari d’execució. També informa que el seu grup 
polític al qual representa en el consell ha organitzat per el 12 de juliol i 13 de juliol a la 
plaça Espanya i plaça l’Espolsada a les 20 hores un acte per donar recolzament al 
referèndum. 



Pren la paraula el Jordi Ganduxé i informa que cada dimarts es fa una visita d’obra i 
convida a la senyora Elisabet Pericas a poder assistir sempre que vulgui, o bé si vol un 
informe. 

.V.-TORN OBERT DE PARAULES.-   

La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions. 

Pren la paraula un veí i demana en quin estat esta el projecte de la zona esportiva de 
Llerona, si ja s’esta avançant. 

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. 
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