
ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
Data: 5 de febrer 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 
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, vocal 
MOISES TORRES ENRIQUE, vocal 
JOSEP PUJOL, vocal 
MONTSE VILA FORTUNY, vocal 
 
MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada 
 
Excusa la seva assistència:  
 
SONIA DE ALIER MILLET, vocal 
JOSEP GIRBAU, vocal 
ISIDRE GARRIGA PORTOLA,  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 8 de gener 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:   
 
ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL: 
 
1. Junta de Govern Local del 18 de gener de 2018: 
 
Aprovació definitiva del projecte per a la remodelació de la zona esportiva de Llerona.  
 
 
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per al desplaçament i 
soterrament de diverses línies elèctriques en execució de les obres corresponents a la 
implantació d’un itinerari de vianants i ciclistes amb emplaçament al camí Antic de Vic.  
 



III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.- 

La senyora presidenta inicia la sessió informant que en la sessió interna del 22 de 
gener es va aprovar per unanimitat  el pressupost del consell del poble per aquest any 
2018 : 

PRESSUPOST CONSELL DE POBLE  DE LLERONA 2018 
 
 CONCEPTE INGRESSOS DESPESES 
Assignació Ajuntament  14.100,00  
    
 Conveni aparcament  1.000,00 
 Placa cívica  250,00 
 Festa gent gran  1.500,00 
 Dinar consell  500,00 
    
 Suvbenció entitats: Festes 

Laurona 1.350,00 
Associació Toc-toc 500 

 1.850,00 

 Sortida gent gran   1.500,00 
 Activitats i serveis varis: 

calendaris, aportació festa 
de la mongeta ... 

  
7.500,00 

 
TOTAL 14.100,00 14.100,00 

Informa també que la festa de Sant Antoni, festa que s’ha recuperat, es farà el 4 de 
març. 

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.  

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.- 

Pel que fa a les entitats, pren la paraula la representant del Club Esportiu Llerona, i 
informa que el 18 de febrer es farà la calçotada. 

Pren la paraula l’Elisabet Pericas com a representant de les franqueses Imagina i 
informa que s’ha organitzat una jornada “L’escola, en joc”, i explica el programa. 

V.-TORN OBERT DE PARAULES.-   

La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions. 
 
Es posa de manifest que al túnel dels Gorcs els embornals estan taponats i 
caldria arreglar-los, i demanen que es netegi totes les papereres del Falgar, 
perquè estan totes plenes de brutícia. 
 

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