ACTA DE SESSIÓ
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA
Data: 8 de gener 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
ISIDRE GARRIGA PORTOLA, vocal
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, vocal
MOISES TORRES ENRIQUE, vocal
ENRIC GARRIGA, 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

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 4 de desembre 2017, l’acta
s’aprova .
A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia:

II. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.La senyora presidenta inicia la sessió posant a disposició el conveni signat sobre la
reforma integral de la zona esportiva i el Casal Cultural de Llerona.
Informa que el conveni signat permet a l’Ajuntament transformar i ampliar la zona
esportiva de Llerona i l’espai del Casal Cultural. En total s’hi invertiran 765.000 euros
provinents de la Diputació de Barcelona. Les obres s’han de finalitzar durant el 2018.

La primera fase de les obres a Llerona afectarà a la zona esportiva i d'esbarjo existent,
4.575m2, entre el camp de futbol i el camí de Marata a Llerona. Les actuacions
previstes tenen un pressupost de 324.000 euros i serviran per delimitar el perímetre de
la tanca, arranjar els accessos i els camins interiors, transformar una de les pistes en
tennis en una de pàdel, millorar les pistes de petanca, la pista polivalent i la zona
infantil i instal.lar nous parterres i nou enllumenat.
Els més de 400.000 euros restants de la inversió prevista s’utilitzaran per reformar
integralment l’edifici del Casal Cultural i transformar l’actual teatre en una sala
polivalent i definir els possibles usos de la segona planta del casal.
Informa que els calendaris per aquest any 2018 ja s’estan fent i que en breu
s’enviaran.

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona i va comentar
que la festa dels reis va anar molt be i que també a millorat la seguretat.
Pren la paraula la Montse Vila en representació de l’Associació esportiva de Llerona i
comenta que la calçotada es farà al mes de febrer.
També comenta que s’ha demanat al patronat d’esports l’arranjament de la barana i la
separació de les escales de les grades per l’accés que és complicat per la gent gran.

V.-TORN OBERT DE PARAULES.La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions.
Es posa de manifest que a la rotonda de Llerona, les llums de rètol de Llerona
hi ha vàries que no funcionen.

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

