
 
 
 
 
ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
Data: 4 de desembre de 2017 
Horari: 20,30 a 22,30 hores  
Lloc: Seu del Consell del Poble de Llerona 
 
Hi assisteixen: 
 
ROSA MARIA PRUNA, presidenta 
ISIDRE GARRIGA PORTOLA,  vocal 
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, vocal 
MONTSE VILA FORTUNY 
ENRIC GARRIGA, vocal 
 
MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada 
 
Excusa la seva assistència:  
 
JOSEP GIRBAU, vocal 
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, 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 6 de novembre 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: 
 
PLE DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2017 

Pressa de possessió del càrrec de regidora de la senyora Martha Esperanza Ilona 
Edel del grup municipal Partit Popular. 



Donar compte del canvi de denominació del grup municipal Convergència i Unió que 
passa a denominar-se grup municipal PDECAT-DEMÒCRATES. 

Donar compte de l'informe d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra 
la morositat corresponent al tercer trimestre de 2017 de l'ajuntament i patronats 
municipals. 

Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada 
per Junta de Portaveus en sessió de 23 de novembre de 2017, per aprovar una 
declaració institucional per la llibertat de les preses i presos polítics. 
 
Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada 
per Junta de Portaveus en sessió de 23 de novembre de 2017, amb motiu del dia 
contra la violència envers les dones. 
 
Moció presentada pel grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú - Entesa, i 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 23 de novembre de 2017, per a 
l'adhesió al decàleg per la consolidació, protecció i millora del model educatiu català 
de Somescola.cat. 
 
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE: 
 
Registres d’entrada: 
 
Escrit presentat per la comissió d’entitats i veïns de Llerona i que demanen : 
 

• Respectar les fases d’execució establertes en la proposta treballada per la 
comissió, de la rehabilitació i reformes del casal 

• Quines son i d’on han sortit  les ordres que ha rebut el responsable de l’area 
d’obres i serveis. 

 
Escrit presentat per la Comissió de la zona parroquial de llerona i que demana: 
 

• Que es valori la possibilitat d’invertir els diners de fer una pista de pàdel en fer 
uns serveis 

• Que en cas de continuar endavant amb la pista de pàdel, si aquesta és podria 
fer a la pista de tennis de baix, ja que pensem que visualment no respecta 
l’entorn 

• Que abans d’iniciar l’estudi del casal se’ns tingui en compte per poder plantejar 
les necessitats 

• Informació dels timings previstos d’aprovació i execució per les fase 1 
adequació de l’esterior, i fase 2 adequació del teatre. 

 
Registres de sortida: 
 
En el darrer Consell del poble de Llerona es va posar de manifest, reclamacions 
enviades a l’area corresponent: 

• Es demana que es netegin el lavabos de la zona esportiva de Llerona . 
• Es reclama que el parc infantil de can Baldic necessita una ma de pintura i que es 

posin gronxadors per a nens petits. 
• 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. 

• El pas de vianants a l’alçada d’Eutrasa esta molt fosc i els cotxes no poden veure 
be si passa un vianant. 

1. III. INFORMACIÓ DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ A LA XARXA 
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A CÀRREC DEL SR. SAMUEL 
MARTINEZ INGENIER TÈCNIC  MUNICIPAL, I DE L’EMPRESA SOREA. 

 
La senyora presidenta Rosa Pruna dona la paraula al Samuel Martinez, ingenier tècnic 
municipal, que explica el projecte de connexió a la xarxa d’abastament d’aigua potable, 
obres que s’inicien aquest mes de desembre, tenint en compte que aquesta zona de 
Llerona  s’abasteix d’aigua potable amb pous particulars, per tal de garantir el 
subministrament als veïns que vulguin connectar-se a la xarxa. 
 
La responsable de l’empresa de Sorea i tècnics expliquen tot el recorregut de les obres 
i informen que per gestionar la contractació de nous subministraments, els veïns i 
veïnes interessats a connectar-se a la xarxa  d’aigua poden realitzar la sol·licitud 
dirigint-se a les oficines de Sorea, informació que des del Consell del poble de Llerona 
s’enviarà mitjançant una carta a tots els veïns. 
 
IV. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.- 
 
La senyora presidenta dona les gràcies a tothom que va participar a la festa de la 
mongeta, pagesos, batedors, festes laurona entre molts d’altres que han col·laborat a 
que aquesta festa sigui cada vegada més important. 
 
Comenta que es farà un vídeo i que es regalarà a tots aquells que han ajudat a que la 
festa del poble sigui cada vagada més gran. 
 
Entre d’altres coses la senyora presidenta informa que cap a 14 de desembre ja es 
signa el contracte del casal i  zona esportiva de Llerona. 
 
Informa que va assistir a la reunió de la qualitat de l’aire del Vallès Oriental i que a 
primers de febrer es farà novament una reunió juntament amb la policia local per 
definir que els dies de molta contaminació es puguin controlar els cotxes que no han 
de circular. 
 
Anuncia  que Jordi Ganduxé, fins ara vocal del Consell, deixa el càrrec en favor de 
Moisés Torres, regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament. 
 

V.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.- 

Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona i comenta que 
estaran a la fira d’entitats i que faran moltes activitats. 

La senyora Montse Vila en representació del Club Esportiu de Llerona, demana 
que es posi llum  al camí que va des de l’esglesia  fins a la plaça. 

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 que informa que els fanals del carrer Catalunya a l’alçada de 
can Pericas estan malmesos, també la vorera a l’alçada de l’empresa ITW. 

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