
ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
Data: 4 de juny de 2018 
Horari: 20,30 a 22,15 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 
JOSEP GIRBAU, vocal 
 
 
MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada 
 
Excusa la seva assistència:  
 
SONIA DE ALIER MILLET, vocal 
ENRIC GARRIGA, vocal 
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, vocal 
 
 
I. APROVACIÓ, SI S´ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ AN TERIOR.- 
 
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 7 de maig de 2018, l’acta s’aprova 
per unanimitat. 
 
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 17 de maig de 2018:  
 
Proposta d’aprovació de l’activitat titulada “Iniciació al ioga” al centre social de la gent 
gran de Llerona. 
 
2. Junta de Govern Local del 24 de maig de 2018: 
 



Proposta d’aprovació de la realització de la Diagnosi entomològica de mosquits en el 
municipi de les Franqueses del Vallès amb el suport tècnic de la Diputació de 
Barcelona. 
 
 
PLE DEL DIA 31 DE MAIG DE 2018 
 

Proposta d'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de les 
Franqueses del Vallès. 

9.Proposta d’aprovació inicial de la proposta de conveni urbanístic a signar per a la 
permuta d’uns terrenys amb l’objectiu de procedir a l’ampliació de la zona esportiva de 
Llerona, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. 

10.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, 
i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, en contra de la 
suspensió de la Llei d'Universalització de l'Assistència Sanitària. 

11.Moció que presenten els grups municipals Imaginem Les Franqueses en Comú-
Entesa i Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en 
sessió de 24 de maig de 2018, per a la defensa dels drets de les dones víctimes 
d'agressions sexuals. 

12.Moció que presenta el grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus 
en sessió de 24 de maig de 2018, per a la ratificació del conveni 189 de l'Organització 
Internacional de Treball sobre les persones treballadores de la llar. 

13.Moció que presenta el grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus 
en sessió de 24 de maig de 2018, per a la recuperació de les activitats gratuïtes als 
Casals de la Gent Gran. 

14.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, en suport al 
professorat del IES Palau de Sant Andreu de la Barca. 

15.Moció NO APROVADA que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya, i rebutjada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, per 
demanar la recuperació pel plenari municipal de competències pròpies traspassades a 
la Junta de Govern Local, en concret la competència per l'alienació de patrimoni. 

16.Moció que presenten els grups municipals Socialista i PDeCAT-Demòcrates, i 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, per mantenir en 
funcionament totes les línies i tots els grups educatius de les escoles de les 
Franqueses del Vallès. 

17.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, per a la creació de 
la comissió de nomenclàtor del nostre municipi i per l'assignació de noms de vies 
públiques. 

 
III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.- 



La senyora presidenta inicia la sessió explicant que la festa de la gent gran de Llerona 
ha estat un èxit i que el grup de teatre Toc-Toc van fer l’obra de teatre “trampa mortal” i 
ho van fer molt be, i els felicita. 

Comenta també que en la darrera sessió interna es va acordar que una part del 
pressupost del consell del poble es destinarà a l’arranjament i neteja de les 
immediacions de la font de Santa Margarida , el safareig i el refugi. 

Informa sobre la reactivació del projecte del quart cinturó entre Terrassa i Granollers, i 
més concretament l’obertura d’un nou període de consultes per part del Ministeri de 
medi Ambient, per determinar l’impacte ambiental que tindria la construcció del Quart 
cinturó, tràmit previ abans de poder tramitar un nou estudi informatiu. Medi Ambient ha 
traslladat la informació als ajuntaments.  

Comenta que en el ple de dijous passat va explicar que l’Ajuntament ha rebut un 
requeriment de Medi Ambient perquè diguem la nostra, i comenta que la proposta 
manté dues alternatives al municipi: la nord, que afecta al pla de Llerona; i la sud , amb 
més incidència al nucli de Corró d’Avall. Però la inclusió de l’entorn del riu Congost a la 
xarxa Natura 2000 jugarà a favor dels interessos del consistori per frenar el projecte. 

Informa s’està esperant la contesta del requeriment al propietari del terreny on esta la 
Mare de Deu, per tal de que faci una actuació de neteja dels arbres de la seva 
propietat per el perill que comporta per els vianants la possibilitat d’un despreniment 
d’aquests. S’acordona  tot el voltant per tal de protegir, i si no contesta en termini 
s’actuarà en conseqüència . 

Informa que el 29 de juny es farà les havaneres i finalitza el taller de memòria. 

El regidor de seguretat ciutadana senyor Juan Antonio Marin informa que des de la 
policia local s’ha posat en marxa un nou servei DragAlert, una nova aplicació 
d’assistència al ciutadà. DragAlert és una aplicació gratuïta per a telèfons mòbils i 
tauletes android amb l’objectiu de facilitar un nou servei d’assistència als veïns i veïnes 
del municipi. 

Poden utilitzar aquesta aplicació els comerços i qualsevol centre públic o privat amb 
una ubicació fixa. L’aplicació també dona cobertura a persones que hagin estat 
víctimes de violència de gènere i a aquells habitatges disseminats, per situar-se lluny 
del nucli urbà. 

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.- 

Pel que fa a les entitats, pren la paraula l’Isidre Garriga com a representant de 
l’Associació Festes Laurona i informa que ja s’està tancant tot el programa de la festa 
major. 

Pren la paraula l’Elisabet Pericas com a representant de les Franqueses Imagina i 
manifesta que respecte al requeriment que es va rebre a l’Ajuntament en relació al 
quart cinturó entre Terrassa i Granollers, i més concretament l’obertura d’un nou 
període de consultes per part del Ministeri de medi Ambient, no van estar informats per 
part de l’Ajuntament. Demana també que s’han de posar en mans de bons 
professionals perquè aquest tema es resolgui satisfactòriament, professionals 
coneixedors del tema amb profunditat. 



Pren la paraula la Montse Vila en representació del Club Esportiu Llerona i comenta 
que es posa la megafonia nova i que les escales de les grades ja s’estan arreglant. 

Manifesta que no estan d’acord que es prioritzi l’asfaltat del pàrquing i que s’haurien de 
fer uns vestuaris nous perquè els que hi ha estan en un estat deplorable, i a més no es 
netegen. 

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 


