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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT 
 
Data: 28 de maig de 2018 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Horari:  20.14 h a 21.53 hores, aproximadament. 
Lloc: Seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt 
Hi assisteixen: 
 
Jordi Ganduxé Pascual , president (Grup municipal PDeCAT-Demòcrates) 
Àngel Profitós Martí, vocal (Grup municipal ERC-AM) 
Àlex Vega Sabugueiro, vocal (Grup municipal ILFC-E) 
Mossèn Josep Cardús Grau, de la Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt 
Núria Vilamala i Pey  com a representant del Grup Teatre Boina Corró d’Amunt 
Maria Àngels Pou Aguàs, de l’Associació de Veïns de Sant Mamet 
Josep Mauri Pey, del Club de Petanca de Corró d’Amunt 
 
Mònica Sánchez, secretaria delegada 
 
Excusen la seva assistència: Lourdes Díaz Guirado, com a representant de la Unió 
Esportiva de Corró d’Amunt, Albert Costa Serrano, del Club Ciclista de Corró d’Amunt. 
 
No hi assisteixen: Lluís Gómez Gómez, com a representant dels veïns i les veïnes de 
Corró d’Amunt. 
 
I. APROVACIÓ DE L’ACTA  DE LA SESSIÓ  ANTERIOR 

 
El president declara vàlidament oberta la sessió i dóna  la benvinguda als assistents.  
Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió del 26 de març de 2018. Pren la paraula 
el senyor Àlex Vega i vol que es faci la següent esmena: 
Torn i paraules: 
 
On diu: “S’informa que un veí en llençar les escombraries en el contenidor situat al camí 
de Can Suquet amb el trencant de Can Cabeça, va caure, per la mala accessibilitat del 
contenidor i a sobre d’uns pals de fusta que semblen que són de Telefònica i que fa dies 
que hi són. 
S’informa que l’àrea ja està al corrent però que es tornarà a reclamar. 
 
També s’informa que han caigut pedres al parc de Can Suquet. 
 
Ha de dir: “El senyor Àlex informa que un veí en llençar les escombraries en el 
contenidor situat al camí de Can Suquet amb el trencant de Can Cabeça, va caure, per la 
mala accessibilitat del contenidor i a sobre d’uns pals de fusta que semblen que són de 
Telefònica i que fa dies que hi són. 
S’informa que l’àrea ja està al corrent però que es tornarà a reclamar. 
 
També informa que han caigut pedres al parc de Can Suquet. 
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Recollida l’esmena  l’acta s’aprova per unanimitat. 
 
 A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia: 
 
II. INFORMACIONS DIVERSES (lectura acords Junta Govern Local, decrets de 

l’Alcalde, acords Ple, entrades i sortides registre Consell del Poble de Corró 
d’Amunt) 
 

PLE de data 5 d’abril de 2018 
 
Proposta d’aprovació de l’elecció dels càrrecs de jutge de pau, titular i suplent, de les 
Franqueses del Vallès. 
 
Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del 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 208, en defensa de l’escola 
catalana i el model d’immersió lingüística. 
 
 
Ple de data 26 d’abril de 2018 
 
Proposta d'aprovació del calendari de les festes locals per a l'any 2019 
 
Moció que presenta el grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú-Entesa, i 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, perquè 
s'incorpori el creixement de l'ús quotidià de la bicicleta com una fita estratègica 
municipal i que es desenvolupin les polítiques necessàries que ho facin possible 
 
Moció que presenta el grup municipal ILFC-E, i aprovada per Junta de Portaveus en 
sessió de 19 d'abril de 2018, sobre el desplegament de la renda garantida de 
ciutadania 
 
Moció que presenta el grup municipal PDECAT-Demòcrates, i aprovada per Junta 
de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, per fomentar i impulsar el projecte 
"les Franqueses sense fum" 
 
Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, de denúncia a la 
criminalització dels CDR per part de l'aparell de l'Estat espanyol 
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JGL del 12 d’abril de 2018 
 
Proposta d’aprovació de la convocatòria de subvencions per a aquelles entitats que, 
sense ànim de lucre, realitzin activitats o programes adreçats a la gent gran 
 
Proposta per iniciar l’expedient de constitució de servitud per ocupació de subsòl 
privat i l’expedient de contractació per la instal·lació de dues canonades de 
clavegueram municipal mitjançant perforació horitzontal a la urbanització de Can 
Suquet. 
 
JGL del 19 d’abril de 2018 
 
Proposta de declaració d'emergència de l'actuació consistent en la construcció de 
dues canonades de clavegueram municipal en el carrer Unió de la urbanització de 
Can Suquet i adjudicació del contracte de les esmentades obres mitjançant 
tramitació d'emergència. 
 
JGL de data 26 d’abril de 2018 
 
Proposta d’acord de constitució de servitud de desguàs de les finques ubicades al 
carrer de l’Unió núm. 28 i 30 de les Franqueses del Vallès (Corró d’Amunt) 
referència cadastral 4836206DG4143N0001WD i 4836207DG4143N0 
respectivament. 
 
Proposta d'aprovació de llicència per a espectacle públic o activitat de caràcter 
extraordinari per l'activitat 7a edició del Raid Intercicles de l'Institut Lauro 
 
Proposta d'aprovació de l'estudi de seguretat i salut de l'obra consistent en la 
construcció de dues canonades de clavegueram municipal en el carrer Unió de la 
urbanització de Can Suquet 
 
Proposta d'aprovació inicial del projecte per a la remodelació de l’escola municipal 
de música Claudi Arimany al terme municipal de les Franqueses del Vallès             
(1972/2018) 
 
Proposta d'aprovació inicial de la modificació del catàleg per a la protecció d’arbres 
d’especial interès del municipi de les Franqueses del Vallès per a la descatalogació 
del Roure de Can Bruguera (AIL.01) (exp. 1998/2018) 
 
JGL de data 10 de maig de 2018 
 
Proposta d'aprovació de la modificació del contracte subscrit en data 26 de juliol de 
2013 entre l'empresa sol·licitant (Power Victory, SL) i l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès per a la gestió i explotació del servei públic de bar i pistes de 
pàdel i la gestió del servei de consergeria, neteja, conservació, vigilància i control 
de totes les instal·lacions de la zona esportiva de Corró d'Amunt 
 
Proposta d'aprovació de la convocatòria i preus d'ajuts econòmics per a la 
realització d'activitats extraescolars per al curs 2018-2019 
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Proposta d'aprovació de la convocatòria i preus d'ajuts econòmics per l'educació 
escolar per al curs 2018-2019 
 
 
JGL 17 de maig de 2018 
 
Proposta d’acceptació de la subvenció atorgada pel Consorci Besós Tordera en el 
marc del programa al 62,20% de la despesa per l’actuació dels treballs de connexió 
de la seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt a la xarxa municipal de 
clavegueram de les Franqueses del Vallès. 
 
Registres d’entrada: 
 
2018-E-RCPA-19 Notifiquen canvi horari zona esportiva Corró d’Amunt 
 
Registres de sortida: 
 
2018-S-RE-721 Comuniquem la cessió de l’espai el 2 d’abril, per a la celebració de 
les caramelles. 
2018-S-RC-1409 Trasllat decret 759/2018 justificació de la subvenció’17 
2018-S-RC-1410 Trasllat decret 684/2018 justificació de la subvenció’17 
2018-S-RC-1412 Trasllat decret 760/2018 justificació de la subvenció’17 
2018-S-RC-1413 Trasllat decret 761/2018 justificació de la subvenció’17 
2018-S-RC-1414 Trasllat decret 758/2018 justificació de la subvenció’17 
2018-S-RCPA-13 Comuniquem cessió de l’espai pel Casal d’Estiu 2018 
2018-S-RE-773 Comuniquem cessió de l’espai, el 3 i 4 de maig, pel 7è Raid 
Intercicles 
2018-S-RCPA-14 Trasllat certificat acord aprovació del pressupost de l’any 2018 
2018-S-RCPA-15 Sol·licitem pagament subvencions entitats Corró d’Amunt 
 

III. INFORMACIÓ PROPOSTA MESURES PER REDUIR LA VELOCITAT, AL 
SEU PAS PEL NUCLI URBÀ DE CORRÓ D’AMUNT 
 

Mitjançant un projector el president, mostra als assistents el plànol amb les 
mesures que la Diputació ha presentat  per reduir la velocitat dels vehicles i millorar 
la pacificació de la carretera al seu pas pel nucli urbà de Corró d’Amunt. 
 
Les propostes són: 
Fer esquenes d’ase als dos accessos al nucli. 
Modificar la parada del bus 
Ampliar les voreres i crear un pas alternatiu per a vehicles a l’alçada del Quatre 
Llunes, això implicaria que el vehicle que baixes de Cànoves s’hauria de parar. 
 
La Comissió de Mobilitat ha considerat la proposta molt pobre. 
 
El senyor Profitós pren la paraula i explica als assistents que es tracta d’un 
esborrany, no hi ha acord i  el que caldria  fer, és que la gent de Corró fes arribar 
les seves aportacions. 
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Es deixarà una còpia de l’esborrany al Consell, que es podrà consultar prèvia 
sol·licitud. 
 
Les propostes que es facin arribar, segons diu el president,  es tractaran en la 
Comissió de Mobilitat, formada per l’àrea d’Urbanisme, Policia i Obres i Serveis, tot 
i que les àrees que més tenen a dir són Obres i Seguretat Ciutadana. 
 
Pren la paraula el senyor Mauri i diu que el problema que té  Corró d’Amunt és que 
la gent corre molt, els ressalts lluminàries que actualment hi ha, no solucionen el 
problema. 
Creu que La Diputació té tècnics suficients per trobar solucions perquè els vehicles 
no corrin. 
 
El senyor Profitós pregunta al president quina és la proposta que fa la Comissió de 
Mobilitat. 
 
El president contesta que s’ha proposat fer una plataforma elevada única a 
l’entrada de Corró d’Amunt, venint de Cànoves fins a arribar aproximadament a 
l’alçada de l’església, i un altre a l’altura del Consell, en comptes d’eixamplar 
voreres i fer el carril amb prioritat invertida. La finalitat és que el vehicle vegi que 
entra a una zona urbana i hagi de reduir la velocitat. 
 
Segons continua dient, l’opció proposada per la Diputació és la més fàcil i  la més 
econòmica, la proposada per la Comissió de Mobilitat és millor, però també és més 
cara. 
 
Segons manifesta el senyor Àlex, fer un carril d’un únic sentit amb prioritat invertida 
pot ser perillós, si no es respecta. 
Pel que fa a la proposta de la plataforma elevada, és millor que no sigui continuada 
perquè així els vehicles no puguin corre. 
 
El senyor Profitós proposa que l’Avv. Mamet convoqui als veïns i veïnes perquè 
puguin consultar la proposta de la Diputació i també el projecte  que el Consell va 
presentar l’any 2003, i que es va deixar en un calaix perquè era una actuació que 
suposava molts diners per l’Ajuntament. 
 
Alguns dels presents diuen que si es posessin radars seria mol més econòmic i 
més efectiu. El problema és més dels vehicles que baixen de Cànoves que no els 
que pugen de Granollers. Corren molt al seu pas pel nucli urbà, amb l’agreujament 
que les cases estan molt a prop de la carretera. 
També es fa arribar una queixa perquè la parada del bus en direcció a Granollers 
està molt avall. 
 
El president creu necessari marcar un temps per la presentació de les propostes i 
es fixa a finals de juny.  
A través de l’Associació de veïns es parla de convocar una reunió amb els veïns i 
recollir les propostes. 
 
Les aportacions recollides es posaran en comú en la reunió interna que el Consell  
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tindrà a finals de juny. 
 
Un veí pren la paraula i demana la possibilitat d’adequar un pas per poder arribar 
caminant des de Can Cot fins al poble de Corró d’Amunt, perquè ara mateix no es 
pot  pel perillós que és. 
 

IV. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 
 
 Informació sobre l’estat de les obres de la zona no urbana per a la  connexió 
a la xarxa d’abastament d’aigua i voreres 
 
El president informa que fa tres setmanes aproximadament, la Diputació ha donat 
l’autorització per realitzar les obres. Ara l’Ajuntament està treballant en la confecció 
del plec de clàusules, que un cop estigui aprovat per la JGL es licitarà. 
 
En principi al setembre ja estarà fet. 
 
Modificació horària zona esportiva 
 
El president informa del nou horari d’obertura que tindrà la zona esportiva. Aquesta 
modificació, suposarà el tancament de la zona esportiva tots els matins de dilluns a 
divendres. 
Els adjudicataris al·leguen que es demana perquè no hi ha vida. 
 
L’horari d’apertura de les instal·lacions passarà a ser el següent:  
Laborables (de dilluns a divendres) de 16 a 24 hores 
Dissabtes de 8 a 24 hores 
Diumenges i festius de 8 a 21 hores 
 
Aquesta modificació d’horari d’apertura quedarà condicionada a l’obligatorietat per 
part de l’adjudicatari a obrir les instal·lacions en horari laboral diürn, és a dir abans 
de les 16 hores, per necessitats del servei i a requeriment previ del Patronat 
d’Esports quan aquest organitzi activitats esportives extraordinàries. 
 
També el president vol fer constar, que aquesta modificació no afecta al preu de 
l’adjudicació. 
 
El Mauri pren la paraula i diu que d’ençà que falta la persona que es cuidava de la 
neteja i manteniment, tot està fet un desastre i adverteix de la imatge que s’està 
donant del poble. 
 
També manifesta que no s’ha tingut en compte que algunes entitats tenen la seva 
seu allà i ara no podran accedir als despatxos a qualsevol hora i diu: “No tanquen el 
bar, tanquen una seu esportiva”. 
 
La senyora Pou pren la paraula i es queixa perquè abans es feien inspeccions 
periòdiques  i ara no.  No es fa un seguiment adequat,  ni de la neteja, ni del 
manteniment de les instal·lacions, ni si reciclen o no. 
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El president diu que des de fa deu dies és coneixedor de tot el que han dit. Que 
s’han traslladat queixes per mail i verbalment i que ara com a president del Consell 
toca fer un requeriment oficial. Diu que no es pot tolerar.  
 
Una veïna diu que la conseqüència de què la gent cada vegada vagi menys, és per 
la brutícia i els preus excessius que tenen. 
 
El senyor Àlex diu que segons consta al plec de clàusules li permet fer aquesta 
modificació, no obstant opina que el millor seria que estigués tot el dia obert. 
 
Per altra banda ell ja s’ha queixat amb anteriors contractes que quan no compleixen 
amb el plec de clàusules s’ha de sancionar i no es fa.  
 
Pel que fa a la neteja manifesta que cal exigir que es compleixi la normativa i que 
es faci correctament. 
 
Bus mes d’agost 
 
El president diu que el regidor d’Obres i Serveis, Moises Torres, en un plenari es va 
equivocar quan va dir que milloraria el transport urbà. 
 
L’Àlex pren la paraula i vol que consti en acta la queixa que es va traslladar al ple 
en relació a la signatura del conveni del transport públic. Diu que es van 
comprometre una sèrie de millores, entre les quals estava,  donar servei de bus al 
mes d’agost a Corró d’Amunt. 
Que aquest conveni de millora dels serveis de transport de viatgers de Transgran, 
no millora la conurbació i que Granollers sembla que ha pres el pèl a Les 
Franqueses del Vallès. 
 
El senyor Profitós pregunta al president, que passarà amb l’autobús al mes 
d’agost? 
El president contesta que es continuarà fent el mateix que es va fer l’any passat, hi 
haurà un servei de taxi que funcionarà el dijous de cada setmana. 
 
Campanya d’empadronament 
 
A continuació s’informa que s’ha engegat una campanya d’empadronament per 
arribar als 20.000 habitants. Això suposarà nous drets i obligacions per al consistori, 
determinarà els recursos i serveis municipals de què podrà disposar la ciutadania i 
també rebre més subvenció per part de l’Estat. 
 
Durant els mesos de maig a juliol, diversos agents es desplaçaran fins als 
habitatges per informar i facilitar les gestions a la ciutadania, que podrà realitzar els 
tràmits d’empadronament sense la necessitat de desplaçar-se fins a les oficines de 
l’Ajuntament. 
 
Xerrades 
 
S’informa que  l’Avv Sant Mamet ha escollit unes temàtiques per fer les xerrades i  
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que han estat els següents: 
 
- L’envelliment actiu 
- Bon ús dels medicaments i la importància de seguir bé els tractaments 
- La memòria personal i l’envelliment del cervell 
 
L’Àlex proposa que la xerrada sobre els medicaments es faci abans de l’estiu, però 
s’acorda que es deixi pel setembre. 
 

V. INFORMACIÓ DE LES ENTITATS 
 

Pel que fa a les entitats, pren la paraula el Mossèn com a representant de la 
Parròquia de Corró d’Amunt per informar, que aquest diumenge es celebrarà el 
Corpus i que caldrà preveure la neteja de les catifes. Es pren nota. 
 
La Núria Vilamala en representació del Grup Teatre Boina, informa que estan 
assajant per l’obra de teatre que estrenaran a la Festa Major. 
 
El Mauri en representació del Club Petanca, diu que necessiten fer un fitxatge per 
no baixar de categoria. 
 
La senyora Pou en representació de l’Avv Sant Mamet, convida a tots els que 
vulguin a participar en l’elaboració de les catifes pel diumenge tres de juny, que 
començarà a les 6 del matí. 
 
El dia 17 de juny hi haurà un concert  dels cantaires de Corró juntament amb una 
coral de Barcelona. 
 
L’Àlex  fa entrega del projecte per la celebració de La Nit Jove, acte dins de la festa 
major i que està previst pel 28 de juliol, perquè el Consell l’aprovi i es procedeixi al 
pagament de la subvenció. 
 
Segons explica, l’activitat  tindrà aires tropicals, comptarà amb un concurs de 
camises, sopar i concert. Serà una activitat oberta a tothom. 
Es demana que el projecte s’entri per registre  i en la reunió interna es posarà en 
comú. 
Per altra banda diu que qualsevol jove que vulgui participar està convidat i serà ben 
rebut. 
 
El senyor Mauri diu que es tingui en compte que aquest dia coincideix amb la festa 
major de Marata. 
 

VI. TORN OBERT DE PARAULES 
 

El senyor Profitós diu que a Llerona està previst fer un taller de Ioga. 
A Corró no es fa, perquè segons l’àrea de Gent Gran, la gent no està interessada. 
Pregunta si en saben alguna cosa,  i davant la negativa, es solicita demanar  la 
informació.  
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Es pren nota. 
Una veïna informa que els jardiners han estat netejant el parc de Can Suquet però 
que no han tret les pedres que cauen molt sovint, sobretot quan hi ha pluges. 
Demana que es faci alguna actuació perquè és perillós. 
 
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca 
la sessió quan falten cinc minuts per les deu del vespre, i de la qual estenc aquesta 
acta. 
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