
 
 
 
 
ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
Data: 2 d’octubre de 2017 
Horari: 20,30 a 22,00 hores  
Lloc: Seu del Consell del Poble de Llerona 
 
Hi assisteixen: 
 
ROSA MARIA PRUNA, presidenta 
ISIDRE GARRIGA PORTOLA,  vocal 
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, vocal 
ENRIC GARRIGA, vocal 
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, vocal 
 
 
MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada 
 
Excusa la seva assistència:  
 
JOSEP GIRBAU, vocal 
ELISABET PERICAS TAULATS, 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 4 de setembre 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:   
 
 
ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL: 
 
1. Junta de Govern Local del 7 de setembre de 2017: 
 
DONAR curs a l’autorització de la sol·licitud feta per FESTES LAURONA per l’activitat 
“Festa Major Llerona 2017 



 
2. Junta de Govern Local del 14 de setembre de 2017: 
 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a obres de construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament al carrer de Santa Digna, 33 (urb. els 
gorgs),  
 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a obres de construcció d’una nau 
industrial sense ús específic amb emplaçament al carrer Finlàndia, 11 (parcel·la 4A-02, 
sector P).  
 
Junta de Govern Local del 28 de setembre de 2017: 
 
Proposta d'aprovació inicial del projecte d'obra per a la implantació d’un itinerari per a 
vianants i ciclistes amb emplaçament al camí Antic de Vic.  

 

PLE DEL DIA 28 DE SETEMBRE SUSPES 
 
 
III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.- 
 
La senyora presidenta inicia la sessió amb el rebuig a la violència i els greus fets 
ocorreguts a la jornada de l’1 d’octubre i manifestem una total disconformitat 
amb qualsevol tipus d’acció que vulneri els drets humans fonamentals. De la 
mateixa manera ens reafirmem en el nostre compromís amb la democràcia, 
amb la convivència, amb el diàleg i amb la llibertat d’expressió. 
Des del consell es decideix fer una carta dirigida al senyor Josep Maria Jove 
Lladó, per expressar el rebuig a la seva detenció del passat 20 de setembre i 
donar tot el nostre suport cap a la seva persona i família. 
 
La senyora presidenta comenta que esta molt orgullosa, tenim un poble amb 
gent molt bona i que s’implica.  
 

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.- 

Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona i comenta que 
no es pot permetre la violència . 

El senyor Salvador explica com va anar la reunió que es va fer el passat 7 de 
setembre, una trobada amb caràcter d’urgència convocada per la regidora per tal de 
tractar la problemàtica suscitada entre els veïns de Llerona i els caçadors, durant la 
mitja veda d’aquest mes d’agost. 

Explica que el  president de l’Associació de Caça de Caçadors de les Franqueses ha 
manifestat la seva voluntat de reunir-se amb els dos veïns afectats per a analitzar 
sobre el terreny les problemàtiques concretes i trobar una solució immediata. 

S’acorda refermar les directrius dels límits, la caça d’esquena als habitatges i realitzar 
serveis especials de cara a l’any vinent, i durant els propers dies, es mantindran més 
reunions per tal de determinar les actuacions concretes que es duran a terme. 



V.-TORN OBERT DE PARAULES.-   

La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions. 

Pren la paraula una veïna i pregunta com esta tot el tema del casal de Llerona, se li 
informa que la primera fase ja s’entregarà aquesta setmana. 

Una altra veïna es queixa de que al pàrquing del camp de futbol hi ha una altra vegada 
el forat i que s’hauria de posar una valla  a les grades, doncs hi ha molt espai i els 
nens cauen.  

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

 

 


