
 
 
 
 
ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
Data: 6 de novembre de 2017 
Horari: 20,30 a 22,20 hores  
Lloc: Seu del Consell del Poble de Llerona 
 
Hi assisteixen: 
 
ROSA MARIA PRUNA, presidenta 
ISIDRE GARRIGA PORTOLA,  vocal 
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, vocal 
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, vocal 
ELISABET PERICAS TAULATS, vocal 
MONTSE VILA FORTUNY 
 
MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada 
 
Excusa la seva assistència:  
 
JOSEP GIRBAU, vocal 
ENRIC GARRIGA, 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 2 d’octubre 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 de 5 d’octubre de 2017: 
 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat i piscina descoberta per a ús privatiu amb emplaçament al carrer de 
Santa Digna, núm. 35  



 
2. Junta de Govern Local del 11 d’octubre de 2017: 
 
S’APROVA la celebració de l’activitat recreativa de caràcter extraordinari, titulada “7a 
Festa de la Mongeta del Ganxet”, que tindrà lloc a la seu del Consell del Poble de 
Llerona el dia 26 de novembre de 2017. 
 
Junta de Govern Local del 19 d’octubre de 2017: 
 
Es concedeix la Medalla d’Honor de les Franqueses del Vallès a JOSEP CARDÚS 
GRAU, com a manifestació d’agraïment que se li atorga per raó de la seva actuació a 
favor del municipi i que ha tingut un ressò especial i una repercussió notable en l’àmbit 
religiós, cultural i social. 
 
APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària per a la remodelació 
de la zona esportiva de Llerona (fase 1), al terme municipal de les Franqueses del 
Vallès, corresponent a l’àmbit sud, comprès entre el camp de futbol i e camí de Marata 
a Llerona, per un import de 341.698,55 € (IVA inclòs). 
 
Junta de Govern Local del 26 d’octubre de 2017: 
 
APROVAR 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, que 
tindrà lloc el dia 16 de desembre de 2017 de 9 a 14 hores a la plaça de can Font de 
Corró d’Avall, coincidint ambla celebració de la 22a Fira Mercat de Nadal. 
 
PLE DEL DIA 11 D’OCTUBRE EXTRAORDINARI 
 
Proposta d’aprovació definitiva del ROM Reglament Orgànic Municipal de les 
Franqueses del Vallès 
 
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i del plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir l’adjudicació, mitjançant procediment obert 
i tramitació ordinària del contracte d’execució de les obres del projecte per a la 
modificació del projecte del centre cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos 
sociosanitari, cultural i esportiu, al terme municipal de les Franqueses. 
 
PLE DEL DIA 25 D’OCTUBRE EXTRAORDINARI 
 
Moció que presenta l’alcalde de condemna de la violència dels cossos policials del dia 
1 d’octubre de 2017 
 
Moció que presentes els grups municipals PDECAT i Esquerra Republicana de 
Catalunya per exigir la llibertat immediata dels presidents de l’assemblea nacional 
catalana i d’Omnium Cultural 
 
Moció que presenta el grup municipal imaginem les franqueses en comú entesa de 
condemna de la repressió policial de l’1 d’octubre i de les detencions il·legals dels 
presidents de l’assemblea nacional catalana i d’Omnium cultural 
 
Moció que presenta el grup municipal esquerra republicana de Catalunya de 
condemna de l’aplicació de l’article 155 de la CE a Catalunya 
 
Moció que presenta l’alcalde per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya. 
 



 
PLE DEL DIA 26 D’OCTUBRE 
 
Donar compte de la renúncia del senyor Javier Álvarez Álvarez al càrrec de regidor en 
representació del grup municipal Partit Popular de la Corporació. 
 
Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa per 
impulsar l'establiment d'un servei de transport escolar al municipi d'acord amb la 
comunitat educativa 
 
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE: 
 
Registres d’entrada: 
 
Vacunació de la grip el 8 de novembre de 16,30 a 17 hores  
 
Ratificació nous membres consell de poble de Llerona 
 
També s’informa que després de les obres de corró d’Amunt que han permès l’accés i 
la qualitat sanitària de l’aigua per al consum humà, ara és el torn a Llerona. La 
connexió d’aquesta zona a la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi 
s’iniciarà properament, i comportarà actuacions en un tram del camí de Can Gregori, el 
creuament de la carretera BV-1433, el camí de les Escoles, el camí de Can Pau Trias i 
el creuament del carrer Bèlgica. 
En una part del pàrquing del consell de poble de Llerona s’ubicarà el material que 
l’empresa fa l’actuació. 
 

III. INFORMACIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA 
DE LLERONA A CÀRREC DE LA SRA. CRISTINA FUENTES ARQUITECTA 
MUNICIPAL 

 
La senyora presidenta Rosa Pruna dona la paraula a la Cristina Fuentes, arquitecta 
municipal,  que explica el projecte de remodelació de la zona esportiva de Llerona 
Fase I, aprovat el projecte inicialment en la Junta de Govern local del 19 d’octubre de 
2017. 
Projecte que s’ha de sotmetre a exposició pública durant un període de 30 dies, 
mitjançant anunci en el Diari de la província de Barcelona. 
 
Aquest projecte ha estat redactat per l’arquitecte Emili Galisteo amb un pressupost de 
341.699 euros. 
 
La fase I correspon a l’arranjament de la zona esportiva, en aquesta zona hi ha pistes i 
elements en desús i en mal estat de conservació. El projecte esta condicionat per les 
preexistents i la topografia remodela part d’aquests espais recuperant o substituint part 
dels elements existents. 
 
La superfície de l’àmbit d’actuació es de 4.575,93 m2. Que es farà:  
 

 pista poliesportiva  
 jocs infantils 
 pista de pàdel  
 petanca 
 zona pícnic 
 espai polivalent 



Pren la paraula el diaca Sr. Josep Maria Fernandez i comenta que abans de presentar 
els planells i actuacions que es faran en aquesta I fase al públic s’havia d’haver 
presentat a la parròquia i no ha estat així. 
 
Pren la paraula una veïna assistent al consell i comenta que la I fase es va quedar que 
seria l’arranjament del casal parroquial i no la zona esportiva, defensa que això és el 
que es va quedar i presentar a l’Ajuntament, per part de la comissió que es va crear 
per diversos veïns i veïnes amb l’objectiu de desencallar la reforma de la zona 
esportiva i del casal parroquial de Llerona, proposta que va ser presentada al diaca de 
la parròquia de santa Maria de Llerona. 
 
Es reafirma per aquesta comissió que el més important es que la I fase sigui 
l’arranjament del casal parroquial, i que es traslladi aquesta petició a l’alcalde. 
 
La senyora presidenta comenta que aquesta proposta no ha estat presentada a 
l’Ajuntament de les Franqueses, no consta que s’hagi presentat formalment per 
registre. 
 
Pren la paraula la Sra. Montse Vila i comenta que els lavabos de la zona esportiva 
s’han d’adequar i arranjar. 
 
IV. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.- 
 
La senyora presidenta informa que el 26 de novembre a partir de les 9,30 hores a les 
antigues escoles de Llerona es farà la 7a festa de la mongeta del ganxet i 6è concurs 
de cuina, com és tradició es farà la batuda, garbellada i triada, gegants, castellers, 
sardanes i concurs i  taller de cuina amb els cuiners de renom Fermí Puig, Jordi Roca i 
Ada Parellada. 
 
Informa que també vindrà una estrella per posar un toc d’humor a la festa el Sr. Quim 
Masferrer, el foraster. 
 
Demana a tots els assistents que les imatges per el calendari de l’any 2018 
proposin que volen que hi surti i que ho traslladin al consell del poble. 
 

V.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.- 

Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona i comenta que 
ja esta organitzada la 27a  caminada popular de Llerona. 

La senyora Montse Vila en representació del Club Esportiu de Llerona, demana 
que es netegin el lavabos i que a les porteries es protegeixi la part de sota. 

El senyor Salvador reclama que el parc infantil de can Baldic necessita una ma 
de pintura i que es posin gronxadors per a nens petits. 

Pren la paraula el representant del teatre Toc-Toc i explica el programa de les 
actuacions que tenen previstes de fer properament. 

VI.-TORN OBERT DE PARAULES.-   

La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions. 



Pren la paraula un veí en representació de la plataforma dels semàfors foto vermell de 
les Franqueses, reclamant que es reguli legalment aquest sistema. 

Un altre veí comenta que el túnel està molt brut i cal netejar i a més que a la calçada hi 
ha uns forats que son perillosos per els vehicles que circulan. 

També es comenta que la rotonda del polígon del pla de Llerona, al costat de Befesa 
esta molt deixada, i que el pas de vianants a l’alçada d’Eutrasa esta molt fosc i els 
cotxes no poden veure be si passa un vianant. 

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

 

 


