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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT 
 
Data: 27 de novembre de 2017 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Horari:  20.05 h a 22.00 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) 
Núria Vilamala i Pey  com a representant del Grup Teatre Boina Corró d’Amunt. 
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. 
 
Mònica Sánchez, secretaria delegada 
 
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, Mossèn 
Josep Cardús Grau, de la Parròquia de Sant Mamet de 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 14 de 
setembre  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) 

 
PLE extraordinari de data 25 d’octubre de 2017  

 
Moció que presenta l'alcalde de les Franqueses del Vallès de condemna de la 
violència dels cossos policials del dia 1 d'octubre de 2017. 
 
Moció que presenten els grups municipals PDeCAT-Demòcrates i Esquerra 
Republicana de Catalunya per exigir la llibertat immediata dels presidents de 
l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural. 
 
Moció que presenta l'alcalde de les Franqueses del Vallès per aturar la suspensió de 
l'autonomia de Catalunya. 
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PLE de data 26 d’octubre de 2017 
 

Proposta de ratificació de nomenament de membres integrants del Consell del Poble 
de Corró d'Amunt. 

 
Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a 
la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències. 

 
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. 

 
JGL de data 14 de setembre de 2017 
 
Proposta d'autorització per a la celebració de la 5a Copa Variant (3h de resistència) al Camp 
de Can Blanxart de Corró d'Amunt, el proper dia 17 de setembre de 2017, al terme municipal 
de les Franqueses del Vallès. 
 
JGL de data 5 d’octubre de 2017 
 
Proposta d’aprovació d’un Conveni entre l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i “la 
Fundació Privada de les Franqueses del Vallès per a la gent gran” per al desenvolupament 
d’un programa d’atenció a la gent gran en situació de necessitat i fragilitat de les Franqueses 
del Vallès. 
 
JGL de data 19 d’octubre de 2017 
 
Proposta d'aprovació de la concessió de la medalla d'honor de les Franqueses del Vallès a 
favor de Josep Cardús Grau. 
 
JGL de data 26 d’octubre de 2017 
Proposta d'aprovació de la creació d'un equip de treball integrat per un representant de 
cada un dels grups polítics municipals, per tal d'organitzar i coordinar les diferents accions 
per "aconseguir que les Franqueses sigui el municipi més respectuós amb els animals". 

 
Proposta d'aprovació de llicència per a espectacle públic o activitat de caràcter extraordinari 
per l'activitat "Castanyada Corro d'Amunt 2017". 

 
Proposta d’aprovació de la realització d’una campanya de donació de sant al municipi, a 
càrrec del Banc de sang i teixits del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
JGL de data 2 de novembre de 2017 
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del contracte menor d’un taller de reforç 
escolar a realitzar al Consell del Poble de Corró d’Amunt. 
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Registres d’entrada:  
 
2017-E-RCPA-25 Pressupost 17-10-17 Taller  reforç escolar 
2017-E-RCPA-26 Pressupost 20-10-17 Taller reforç escolar 
2017-E-RCPA-27 Pressupost núm. 6 Taller reforç escolar. 
2017-E-RCPA-28 Tramet doc per Taller reforç escolar 
2017-E-RCPA-29 Notifiquen acord ple 26-10-17, ratificant nomenament com a membre del 
Consell, de la Sra. Núria Vilamala i Pey com a representant del Grup Teatre Boina. 
2017-E-RCPA-30  Sol·licitud per fer ús del Consell el dia 6-12-17, per un dinar. 
2017-E-RCPA-32 Sol·licitud per fer ús del Consell el dia 22-11-17, per la vacunació gripal. 
2017-E-RCPA-33 Notifiquen decret 2861-2017 delegant les funcions de presidència del 
Consell amb efectes 1-12-17. 
2017-E-RE-1503 Sol·licitud per fer ús del Consell, per realitzar les  reunions de la junta de 
l’Avv Sant Mamet  i la Comissió de Festa Major. 
2017-E-RE-1504  Sol·licitud per fer ús del Consell per la realització de diferents activitats al 
nadal. 
 
Registres de sortida: 
 
2017-S-RCPA-29 Comuniquem canvi representant Grup Teatre Boina com a membre del 
Consell 
2017-S-RCPA-30 Comuniquem acord despesa per la realització del Cinefòrum 
2017-S-RE-1338 Comuniquem autorització per fer ús del Consell per realitzar diferents 
activitats (tai-txi, pintura, coral..), de setembre’17 a juliol’18. 
2017-S-RCPA-31 Comuniquem cessió per fer ús del Consell el dia 8-10-17, per la 
celebració de la festa de la vellesa. 
2017-S-RCPA-32 Notifiquem acord JGL 2-11-17 per l’aprovació d’un taller de reforç 
2017-S-RCPA-33 Comuniquem cessió per fer ús del Consell per la vacunació gripal 
2017-S-RCPA-34 Comuniquem cessió per fer ús del Consell el 6-12-17, per un dinar 

 
III. INFORMACIÓ RELATIVA A L’ESTAT DE LES OBRES DEL NUCLI URBÀ PER A LA 

CONNEXIÓ A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 
 
El president informa, que al mes d’agost es van iniciar les obres per la connexió a la xarxa 
de l’aigua dels habitatges del nucli urbà i també la zona no urbana. La primera fase ja ha 
finalitzat i els veïns que vulguin poden demanar la contractació adreçant-se a Sorea. 
Resta pendent la segona fase que compren la zona no urbana, començarà una vegada es 
tinguin les corresponents autoritzacions per part de la Diputació i que serà en pocs dies. 
També està previst fer les voreres en les dues bandes de la carretera. 
Aquesta és una actuació que té prioritat degut a les sequeres importants que s’han donat 
durant aquests últims anys. 
Entre els assistents es pregunta, si per l’estiu vinent es pot comptar que ja tinguin la 
connexió feta. 
El president contesta que creu que entre gener i febrer s’iniciïn les obres,  també diu que al 
mateix moment es faran les voreres. 
També els assistents s’interessen per saber com quedarà el tema de l’aparcament, 
actualment els vehicles aparcant al costat de casa i pregunten si es podrà continuar 
aparcant a sobre la vorera un cop fetes. 
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El Sr. Ferran Jiménez no pot donar una resposta però creu que no es podrà, en principi 
totes les cases disposen d’una entrada per vehicles. 
 
IV. INFORMACIÓ NOMENAMENT NOUS MEMBRES DEL CONSELL 
 
Es fa saber que s’ha ratificat el nomenament, com a membre integrant del Consell del 
Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal, de la senyora Núria Vilamala i Pey, en 
substitució de la senyora Conxita Soldevila Bartolí, com a representant del Grup Teatre 
Boina. 

 
Per altra banda el president del Consell, Ferran Jiménez, anuncia que deixa la presidència 
del Consell. El motiu diu, és perquè s’ha jubilat i la seva dedicació ha passat de ser 
exclusiva a reduïda. Delega la presidència al senyor Jordi Ganduxé Pascual, present a la 
sala i que ha estat convidat a la plenària d’avui. 
 
Agraeix la rebuda feta en el seu moment i marxa content. Diu que ha conegut la fortalesa 
del poble de Corró d’Amunt i que totes les persones presents estan per millorar coses del 
poble. 
 
La Sra. Lourdes en nom de l’U.S. Corró d’Amunt agraeix al senyor Ferran Jiménez la seva 
tasca i el seu pas pel Consell. 
 
A continuació un veí, que segons diu no assisteix des de fa un any a les plenàries,  va 
sol·licitar en el seu moment la col·locació de ressalts a la carretera per reduir la velocitat 
dels vehicles, també va demanar el contenidor que es va treure del principi del poble, i  
avui segueix igual. 
 
El president contesta que totes les peticions, queixes,  el Consell les fa arribar a les àrees 
corresponents, pel que fa al tema dels ressalts no depèn només d’una àrea. Precisament 
resta pendent fer una actuació a tota la carretera. 
 
Pel que fa al tema del contenidor,  en sessions anteriors ja va informar que no es posaria 
fins que no es poses en marxa el nou servei, que serà al desembre.  

 
Aquest mateix veí diu que els ressalts que hi ha actualment a la carretera, al seu pas pel 
nucli urbà de Corró, fan soroll i no fan la funció que haurien de fer, ja que els cotxes no els 
respecten. Demana que siguin d’asfalt. 
 
La Sra. Pou diu que l’Avv Sant Mamet va presentar una instància demanant mesures a la 
carretera al seu pas per Corró d’Amunt i la contesta que se’ls hi va donar és que s’havia 
fet la petició a la Diputació, això va ser al mes de desembre i no se sap res més. 

 
V. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA (Calendari, propostes romanent, dades del 

transport públic mes d’agost) 
 

Calendari: 
A finals de desembre es farà la repartició del calendari que ha fet el Consell de Poble de 
Corró d’Amunt, a tots els veïns i veïnes. 
 



  PLE 27-11-17  

   

  

5 

 

Propostes romanent: 
Del pressupost de l’any 2017 queda un romanent aproximat de 3.500,00 € que no s’ha 
gastat.  
 
Es dona a conèixer les següents propostes recollides en la reunió interna: 
 
S’acorda tirar endavant  la compra de 10 taules de polietilè per substituir les taules velles i 
trencades que hi ha actualment. 

 
L’altra proposta que es presenta és l’adquisició d’un equip de so. Es mostren dubtes entre 
els membres i assistents de que el material pressupostat compleixi amb les necessitats 
que  les entitats necessiten per realitzar les seves activitats, i el perill que ningú el sàpiga 
fer funcionar. 
 
Es proposa abans de tirar endavant la proposta, ja que és una inversió important, demanar 
assessorament a l’àrea de Cultura, per saber quines prestacions es necessiten i valorar si 
el pressupostat compleix les prestacions necessàries per donar el servei que es necessita. 

 
La majoria d’entitats ja disposen del seu propi equip de so i es proposa la possibilitat de 
prestar-se’l entre elles, en cas de necessitat. 
 
A continuació es posa a votació entre els membres de la taula, amb el resultat d’un vot a 
favor, tres en contra i tres abstencions i per tant el president decideix que es deixi sobre la 
taula. 

 
Una altra proposta era fer un concert de Nadal, però es descarta perquè ja es fan altres 
concerts al municipi durant aquestes dates. 

 
Un veí proposa destinar els diners a la remodelació dels lavabos del Consell, però el 
president contesta que això li correspon a l’ajuntament, a l’igual que la remodelació del 
Consell. 

 
Com que no s’arriba a un consens, es convocarà una reunió interna amb les entitats, per 
aportar propostes i acabar de decidir en què es destina el romanent que queda. Es 
proposa que pugui ser oberta i que puguin assistir els veïns. 

 
El Sr. Àngel Profitós pregunta si hi ha la seguretat per part de l’ajuntament, de què el 
servei de transport pel mes d’agost es continuarà fent per l’any vinent, o si cal fer una 
reserva de la partida del Consell per cobrir la despesa. 
El president contesta que el servei es donarà. 
 
La Sra. Pou pren la paraula i fa saber que en una plenària anterior, un veí va proposar fer 
una fira i que es podria fer amb el romanent que hi ha. 
 
El president contesta que aquesta proposta està molt bé, però s’hauria de presentar a 
través d’una associació i acompanyada d’un projecte, perquè sigui valorat. Si es fa una 
fira, ha de ser diferent, no fer-la com les mil que hi ha i s’ha de tenir una idea definida. El 
que no pot ser és que es vulgui fer una fira i es pretengui que tota la despesa l’assumeixi 
el Consell. 
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El Sr. Mauri pren la paraula per dir, que si com a Consell no som capaços d’ajudar aquesta 
persona per muntar una fira, si ho ha de fer una entitat, llavors quin sentit té el Consell. 

 
A continuació s’informa que el dia 14 de desembre a les 19 h està prevista una xerrada 
sobre alimentació  a càrrec del Dr. Velayos, metge que durant molts anys ha exercit la 
seva professió al municipi. 
La xerrada no tindrà cap cost pel Consell, però per petició del Dr. Velayos l’import que 
acordi el Consell serà destinat a una entitat del municipi que ajudi a persones 
desfavorides. 

 
S’acorda que l’import sigui de 250,00 € i es parlarà amb l’àrea de Serveis Socials per 
escollir l’entitat i fer el donatiu. 

 
Entre els assistents pregunten si ve algú a aquestes xerrades.  El president contesta que 
aquestes iniciatives que ell va proposar, com xerrades o el taller de reforç costen de 
començar, aquest últim és probable que continuï, si hi ha més sol·licituds.  
 
Transport Públic:  
A continuació es donen les xifres corresponents al servei de transport que es va oferir 
durant el mes d’agost: 

 
El nombre de viatges durant el mes d’agost ha estat de cinquanta-cinc 
 3 d’agost de 2017            set de baixada            cinc de pujada 
 10 d’agost de 2017          cinc de baixada           cinc de pujada 
 17 d’agost de 2017          cinc de baixada           quatre de pujada 
 24 d’agost de 2017          set de baixada             set de pujada 
 31 d’agost de 2017          sis de baixada             quatre de pujada 
El cost del servei ha estat de nou-cents vint-i-quatre euros. 

 
Pel que fa al servei extraordinari, que es va oferir a totes aquelles persones que 
necessitessin anar al metge o a fer alguna gestió a l’ajuntament, i no disposessin de 
vehicle propi, s’informa que no  va haver-hi cap trucada. 

 
VI. INFORMACIÓ DE LES ENTITATS 

 
La Sra. Lourdes Díaz en representació de  l’U.S. Corró d’Amunt informa, que el pròxim 6 
de desembre es farà un dinar al Consell, qui vulgui assistir s’ha de posar  en contacte amb 
ella per la compra del tiquet. 

 
El Sr. Mauri en representació del Club Ciclista, informa que el dia 10 de desembre tindrà 
lloc la 4a Caminada Solidària Festes de Nadal, el preu de la caminada serà un donatiu 
mínim de 2 € i el recollit es destinarà a la Marató de TV3. 

 
La Sra. Núria Vilamala i Pey en representació del Grup Teatre Boina informa, que el dia 23 
de desembre es farà una obra de teatre,  és un comte de Nadal per nens i adults. 

 
La Sra. Pou en representació de l’Avv Sant Mamet diu, que l’associació ja disposa de la 
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loteria i aviat els veïns i veïnes rebran la felicitació de Nadal. 
 

El dia 16 de desembre es farà el muntatge del pessebre. 
El 23 de desembre es farà cagar el tió i s’acompanyarà amb una xocolatada. 
El 24 de desembre hi haurà la missa del gall, s’inaugurarà el pessebre i es cantaran 
nadales a la vora del foc. 
El 28 de desembre  tindrà lloc el 9è Parc de Nadal i el 4 de gener  hi haurà el taller de 
fanalets i la recepció dels patges reials. 

 
VII. TORN OBERT DE PARAULES 

 
Els assistents reiteren un cop més, mesures per reduir la velocitat dels cotxes que 
travessen el nucli urbà. 

 
També s’informa que el parc de Can Suquet està molt descuidat, algunes de les plantes 
que estan per retenir les terres, cauen perquè estan mortes i hi ha risc que les terres 
baixin. 

 
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la 
sessió quan són les deu del vespre, i de la qual estenc aquesta acta. 

 
 
 
 

  
 

  
 
 
 

 
 

 


