PLE 18-09-17

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT
Data: 18 de setembre de 2017
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20.06 h a 20.25 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
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, Maria
Àngels Pou Aguàs, de l’Associació de Veïns de Sant Mamet.
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.
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 31 de juliol de 2017,
que és aprovada pels membres.
A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia.
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)
JGL de data 7 de setembre de 2017
Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació mitjançant contracte menor de serveis per
impartir un curs de teatre adreçat a persones majors de 65 anys del municipi.
Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació mitjançant contracte menor de serveis per
impartir un curs de ceràmica adreçat a persones majors de 65 anys del municipi.
Decret 2017-2110 del 7 de setembre de 2017 on es manifesta el ple Suport al Referèndum
que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017 i complir les previsions que es concreten
a l’esmentada llei.
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Registres d’entrada:
RE 22/2017 Sol·liciten la cessió del Consell, d’octubre de 2017 fins al juny de 2018, per la
realització del Taller de la Memòria.
2017-E-RE-1077 Sol·liciten la cessió del Consell per un acte festiu el dia 17 de setembre de
2017.
2017-E-RE-1142 Sol·liciten la cessió del Consell per diverses activitats al Consell durant la
setmana.
2017-E-RCPA-23 Conviden al president a la Festa de la Vellesa 2017.
2017-E-RCPA-24 Comuniquen nou representant del Grup Teatre Boina al Consell del Poble
de Corró d’Amunt.
Registres de sortida:
2017-E-RCPA-28 Comuniquem cessió de l’espai del Consell pel Taller de la Memòria.
2017-S-RE-1154 Comuniquem cessió de l’espai del Consell per l’acte festiu del dia 17 de
setembre de 2017.
III.

INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

El president dona compte d’algunes de les peticions que membres del Consell i entitats van
sol·licitar.
Pel que fa als semàfors de l’encreuament de Marata, es va demanar saber quines havien
estat els canvis.
S’explica que l’única modificació ha estat al semàfor de Marata. Fins ara el semàfor estava en
vermell, el temps d’espera quan no hi havia cap altre vehicle, era de 40 segons i quan s’obria
es posava en verd. Ara amb la modificació que s’ha fet, el temps d’espera s’ha reduït a 10
segons i en obrir-se es posa en ambre, perquè quan surti el vehicle ho faci amb precaució.
L’Avv Sant Mamet va sol·licitar en la plenària del 31 de juliol, que se’ls hi fes arribar còpia del
pla de manteniment dels camins. Després de fer la consulta amb la nova secretaria de
l’Ajuntament, s’informa que legalment no se’ls hi pot fer arribar el document, ja que és un
element de treball susceptible de canvis.
No obstant, el president informa que el Consell disposa d’una còpia per qui el vulgui consultar.
Per altra banda, el president del Consell fa saber que veïns han mostrat la seva preocupació
perquè no s’estava fent bé el manteniment dels camins, concretament el camí de Can
Cabeça. S’ha anat a comprovar i la feina encara no està finalitzada. No obstant el president
agraeix que els veïns estiguin atents i que ho comuniquin.
Transport servei del mes d’agost:
El president avança que la valoració del servei de bus del mes d’agost ha estat positiva, i li
consta que s’ha utilitzat. Es mirarà de facilitar les dades en la propera sessió del Consell.
Pel que fa al servei que es va posar a disposició d’aquelles persones que no disposaven de
vehicle propi o tenien algun impediment físic, s’informa que no s’ha gestionat cap servei.
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Portada d’aigua nucli urbà Corró d’Amunt:
Es farà arribar als veïns afectats una carta informativa informant de com poden fer la
contractació de la connexió, que serà voluntària.
Cinefòrum:
El dia 27 de setembre està previst la projecció de la pel·lícula “Mar Adentro” i el posterior
debat amb els Germans Morlans. S’ha fet arribar una invitació a tots els veïns/ïnes de Corró
d’Amunt, entitats, casals de Gent Gran.
Com que l’aforament és reduït s’ha demanat que qui vulgui assistir miri de confirmar la seva
assistència.
Reglament intern:
Es tornarà a fer arribar novament als membres del Consell, una còpia de l’esborrany del
reglament intern, que no es va arribar a aprovar, per intentar deixar-ho enllestit abans de final
d’any.
També el president informa que el Grup Teatre Boina ha entrat una instància comunicant el
canvi de representat dins del Consell. Es farà arribar a l’àrea de Secretaria perquè sigui
ratificat pel proper Ple.
Taller de Repàs:
Es va oferir un taller de repàs gratuït, dirigit a nens i nenes d’edats entre 6 i 12 anys. Tot i que
només s’han rebut tres sol·licituds, s’ha acordat tirar-ho endavant. A pesar que sempre costa
iniciar una activitat, s’ha considerat que val la pena fer aquest esforç, perquè segurament
s’incrementaran les peticions.
Novament es farà arribar una carta dirigida a les famílies, que tinguin nens i nenes d’aquestes
edats, per recordar-lis que encara són a temps d’apuntar-se.
IV.

INFORMACIÓ DE LES ENTITATS

El Sr. Àngel Profitós en nom de l’Avv Sant Mamet, ja que la representant ha excusat la seva
assistència, informa que el pròxim dia 1 d’octubre de 2017 hi haurà la Festa de la Germanor,
començarà amb la missa, seguida del dinar i per finalitzar amb l’obra de teatre a càrrec del
Grup Teatre Boina.
A continuació pren la paraula Mossèn Cardús per informar que el dia 8 d’octubre se celebrarà
la Festa de la Vellesa.
V.

TORN OBERT DE PARAULES

No es produeix cap intervenció.
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la sessió
quan falten cinc minuts per dos quarts de nou, i de la qual estenc aquesta acta.
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