
ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
Data: 9 d’abril 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 
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, vocal 
 
 
MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada 
 
Excusa la seva assistència:  
 
SONIA DE ALIER MILLET, vocal 
JOSEP GIRBAU, vocal 
ENRIC GARRIGA, 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 5 de març 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 15 d’abril de 2018:  
 
Aprovació del conveni per a la construcció d’un col·lector d’aigües residuals en 
el camí de can Gregori de Llerona 
 
 



PLE DEL DIA 5 D’ABRIL DE 2018 
 
Proposta d'aprovació del nomenament de membre a la Junta de Govern del 
Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, senyor Juan 
Antonio Corchado Ponce, com a representant del grup municipal Socialista. 
 
S’aprova elecció per un període de quatre anys, del senyor Miguel Valls Morata per 
desenvolupar el càrrec de Jutge de Pau titular 
 
Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de març de 2018, per demanar la 
total supressió dels guarda-rails sense protecció per a motoristes en les carreteres i 
camins del municipi. 
 
Moció que presenten els grups municipals PDECAT-Demòcrates, Imaginem Les 
Franqueses en Comú-Entesa, Socialista i Esquerra Republicana de Catalunya, i 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de març de 2018, en defensa de 
l'escola catalana i el model d'immersió lingüística. 
 
Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i rebutjada 
per Junta de Portaveus en sessió de 22 de març de 2018, per demanar la recuperació 
per part del plenari municipal de competències pròpies traspassades a la Junta de 
Govern Local, en concret la competència per resoldre sobre les autoritzacions o 
denegacions de compatibilitat del personal al servei de la Corporació. 
 
III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.- 

La senyora presidenta inicia la sessió informant que en la darrera sessió del Consell va 
anunciar la sortida el 4 d’abril al Museu D’Història de Catalunya, per als veïns i veïnes 
majors de 65 anys  de LLerona,  i explica com va anar la sortida: més  de 40 persones 
van assistir a la visita al Museu D’Història de Catalunya, batent rècords d’assistència 
respecte a edicions anteriors. 

També informa que el proper 25 d’abril es farà la sortida de la gent gran de les 
Franqueses i que aniran al museu dels volcans d’Olot.  

Comenta que ja s’està arranjant el camí antic de Vic, per que puguin passar les 
bicicletes i els vianants doncs era molt perillós perquè no hi havia espai per passar. 

Comenta que diumenge vindrà a fer una visita el bisbe de Terrassa Monsenyor Josep 
Angel Saiz Meneses.  

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 el 13 de maig es farà la festa de la 
primavera, i s’han organitzat activitats com la neteja de la font de santa Margarida, un 
esmorzar al Falgar i jocs de cucanya a les instal·lacions del consell. 

Pren la paraula l’Elisabet Pericas com a representant de les Franqueses Imagina i 
convida a tothom a assistir-hi a la manifestació de diumenge 15 d’abril a Barcelona. 



Pren la paraula en Josep Pujol en representació del grup de teatre Toc-toc, i comenta 
que faran una actuació a Sant Antoni de Calonge.  

V.-TORN OBERT DE PARAULES.-   

La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions. 
 
Pren la paraula un veí i felicita per com s’ha netejat  i arreglat la ctra. de Ribes 
a l’alçada dels Gorcs. 
 

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


