ACTA DE SESSIÓ
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA
Data: 5 de març de 2018
Horari: 20,30 a 21,45 hores
Lloc: Seu del Consell del Poble de Llerona
Hi assisteixen:
ROSA MARIA PRUNA, presidenta
ELISABET PERICAS TAULATS, vocal
MOISES TORRES ENRIQUE, vocal
JOSEP PUJOL, vocal
MONTSE VILA FORTUNY, vocal
ISIDRE GARRIGA PORTOLA, vocal
MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada
Excusa la seva assistència:
SONIA DE ALIER MILLET, vocal
JOSEP GIRBAU, vocal
ENRIC GARRIGA, vocal
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, 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 5 de febrer de 2018, 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:

PLE DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018
Presa de possessió del càrrec de regidora de la senyora Èlia Montagud Blas del grup
municipal Imaginem les Franqueses en Comú-Entesa.
Proposta d’aprovació definitiva del projecte per a l’acabament del Centre Cultural de
Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitari, cultural i esportiu al terme municipal
de les Franqueses del Vallès.

Proposta d'aprovació de l'adjudicació 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 sociosanitaris, cultural i esportiu
Proposta d’aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità de
Barcelona, els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la
Roca del Vallès i la societat Empresa Sagales, SA, per a la millora dels serveis de
transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès
i la Roca del Vallès.
Moció presentada pel grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú-Entesa, en
nom de la Marea Pensionista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 15 de
febrer de 2018, per realitzar una declaració institucional de defensa del sistema públic
de pensions.
Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada
per Junta de Portaveus en sessió de 15 de febrer de 2018, per recuperar el poder
adquisitiu del sistema públic de pensions.
Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada
per Junta de Portaveus en sessió de 15 de febrer de 2018, per a revertir les
reclamacions de l’IVA a entitats culturals i mitjans de comunicació públics.

Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada
per Junta de Portaveus en sessió de 15 de febrer de 2018, per a la commemoració del
dia internacional de les dones.

III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.La senyora presidenta inicia la sessió informant que aquest diumenge s’ha celebrat la
tradicional Festa de Sant Antoni Abat amb més participació i més públic que mai. Un
centenar de cavalls, una quinzena de tractors i una dotzena de carros es van exhibir
pels carrers del municipi.
Dona les gràcies a tots els pagesos de Llerona que han assistit a la festa amb els seus
tractors.
Explica que hi ha participat les tres hípiques de les Franqueses; la Font de Llerona,
l’Hípica Fàtima de Rivera i Cal Manco de Corró d’Amunt, a més de la Quaranya de
l’Ametlla.
Informa que la sortida de la gent gran que el consell organitza cada any, serà el 4
d’abril i es visitarà el museu d’Història de Catalunya, ja s’han enviat les cartes a tots
els lleronins de més de 65 anys, perquè s’apuntin a l’excursió.
Informa que l’ajuntament sota el lema "Posa-hi nom", ha volgut posar ènfasi en la
violència invisible en els actes per commemorar el Dia Internacional de la Dona.
Es celebrarà un acte el dimecres, dia 7 de març, amb una tertúlia sobre la violència
invisible i normalitzada amb Júlia Humet, advocada i membre de Dona Llum,
Associació Catalana per un Part Respectat; Joana Badia, advocada laboralista; i Neus
Estrada, psicòloga especialitzada en l'acompanyament de la dona.

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.Pel que fa a les entitats, pren la paraula la representant del Club Esportiu Llerona, i
comenta que encara no tenen resposta respecte a les grades del camp de futbol,
doncs no han arreglat res. Es prega que enviem un avís des del consell del poble a
l’àrea corresponent.
Pren la paraula l’Elisabet Pericas com a representant de les franqueses Imagina i
informa que ha pres possessió del càrrec de regidora la senyora Èlia Montagud Blas
del grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú-Entesa, en substitució del
senyor German, i dona les gràcies i el seu agraïment per la feina feta pel que ha estat
regidor fins ara.

V.-TORN OBERT DE PARAULES.La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions.

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

