PLE 23-7-18

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT
Data: 23 de juliol de 2018
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20.07 h a 21.15 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)
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
Lourdes Díaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva de Corró d’Amunt
Mònica Sánchez, secretaria delegada
Excusen la seva assistència: 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, Mossèn Josep Cardús Grau, de la Parròquia de Sant Mamet 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 28 de maig de 2018.
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 31 de maig de 2018
Proposta d'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal 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 de 24 de maig de 2018, en contra de la
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suspensió de la Llei d'Universalització de l'Assistència Sanitària.
Moció que presenten els grups municipals Imaginem Les Franqueses en ComúEntesa i Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus
en sessió de 24 de maig de 2018, per a la defensa de les dones víctimes
d’agressions sexuals.
Moció que presenta el grup municipal socialista, i aprovada per Junta de
Portaveus 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.
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.
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.
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.
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.
PLE del 28 de juny de 2018
Proposta d’aprovació de la primera addenda del conveni entre el Departament de
Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat
del Transport Metropolità de Barcelona, els Ajuntaments de Granollers, Canovelles,
les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per
a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera per al període comprès
entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.
Proposta per a la declaració d’utilitat pública de l’execució del projecte per a la
construcció d’un pas soterrat sota les vies del ferrocarril entre els carrers d’Aragó i de
Francesc Gimeno i la urbanització de l’entorn a Bellavista, i aprovació de la
necessitat d’ocupació.
Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de juny de 2018, per delimitar
normativament la situació d’habitatge desocupat i perquè els ajuntaments puguin
regular bonificacions potestatives.
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Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa,
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de juny de 2018, de condemna
contra les massacres comeses per les forces armades israelianes contra la població
palestina que es manifesta a Gaza.
JGL de data 24 de maig de 2018
Proposta d’aprovació de la realització de la Diagnosi entomològica de culícids
(mosquits) en el municipi de les Franqueses del Vallès amb el suport tècnic de la
Diputació de Barcelona.
JGL de data 31 de maig de 2018
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació,
mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària del contracte d’obres
per a la construcció d’un pas inferior a la via ferroviària, al terme municipal de les
Franqueses del Vallès (2086/2018).
JGL de data 14 de juny de 2018
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat sumari i tramitació ordinària del contracte
d’obres per a la construcció d’un tram de voreres a la carretera BV-5151 a Corró
d’Amunt.
JGL de data 5 de juliol de 2018
Proposta d’autorització per a la celebració de la XIII Caminada Nocturna de Corró
d’Amunt amb sortida i arribada a les antigues escoles (Consell del Poble de Corró
d’Amunt), el proper dissabte 21 de juliol de 2018, al terme municipal de les
Franqueses del Vallès.
JGL del 12 de juliol de 2018
Proposta d’aprovació de la modificació de l’acord de la Junta de Govern de Local de
17 de maig de 2018 en relació a l’acceptació de la subvenció atorgada pel Consorci
Besòs Tordera 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.
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de suport,
assessorament i mediació a les comunitats de veïns i en temes de veïnatge de
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Registres d’entrada
2018-E-RCPA-20 Sol·liciten l’espai del Consell, el dia 30 de juny, per l’assemblea i
festa del soci.
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2018-E-RCPA-21 Sol·liciten l’espai del Consell, el dia 17 de juny, per un concert de la
coral.
2018-E-RE-1007 Sol·liciten l’espai del Consell, el dia 17 de juny, per un concert de la
coral.
2018-E-RE-1061 Sol·liciten l’espai del Consell, el dia 15 de juny, per un assaig
general de la coral.
2018-E-RCPA-22 Sol·liciten el pagament de la subvenció de la Nit Jove.
2018-E-RCPA-23 Sol·licitud de les entitats, per treure la llar de foc de la casa de la
mestra.
2018-E-RCPA-24 Sol·liciten l’espai del Consell, el dia 21 de juny, per la celebració de
la XIII Caminada Nocturna.
2018-E-RCPA-25 Comunica renuncia com a representant dels veïns i veïnes de
Corró d’Amunt, dins del Consell.
2018-E-RCPA-26 Sol·liciten l’espai del Consell, per la celebració de la Festa Major.
2018-E-RCPA-27 Sol·liciten la neteja de la franja del bosc que toca a les cases dels
veïns del carrer Tibidabo.
Registres de sortida
2018-S-RCPA-16 Comuniquem cessió de l’espai del Consell, el dia 17 de juny, per
un concert de la coral.
2018-S-RCPA-17 Comuniquem cessió de l’espai del Consell, el dia 30 de juny, per
l’assemblea i festa del soci.
2018-S-RCPA-18 Sol·licitem a l’àrea d’Hisenda el pagament de la subvenció, per la
celebració de la Nit Jove.
2018-S-RCPA-19 Comuniquem cessió de l’espai del Consell, el dia 21 de juny, per la
celebració de la XIII Caminada Nocturna.
III.

PRESENTACIÓ PROGRAMA FESTA MAJOR

El president dona la benvinguda a la Sra. Cristina Jiménez, que en representació de
la Comissió de la Festa Major fa la presentació del programa.
El
L’inici de la Festa Major la va donar la XIII Caminada nocturna, el 21 de juliol.
Ell dia 28 de juliol i com a novetat, tindrà lloc Nit d’Escaldums, on hi haurà sopar,
concert, i es podran tastar còctels, recordant al Kalua, establiment que hi havia
hagut a Corró d’Amunt. Serà una festa informal amb cabuda per tothom.
A grans trets s’explica els diferents actes dels quals podrem gaudir durant la Festa
Major, com l’exposició de pintures i l’exposició “Corró d’Amunt, els seus verals” on
es podran veure fotografies d’algunes de les masies de Corró d’Amunt, la botifarrada
popular, i el Joc de pistes, que l’any passat va tenir molt d’èxit i aquest any s’ha
tornat a repetir.
Dissabte al matí el Bar de la zona esportiva, el Restaurant Tasta Olletes i el
Restaurant Les Quatre LLunes oferiran la ruta de la tapa. A la nit tindrà lloc el sopar,
una exhibició i concurs de Balls de Saló, el ball de Festa Major i com a novetat es
recupera el ball del fanalet.
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Diumenge al matí, entre d’altres, hi haurà la missa solemne, i per finalitzar la Festa
Major, la cantada d’Havaneres i cremada de rom.
La Sra. Núria Vilamala en representació del Grup Teatre Boina vol fer saber als
presents que aquest any per força major l’obra de Teatre no es podrà fer, i que està
previst fer-la més endavant.
IV.

INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

S’informa que la propera sessió del Consell serà l’1 d’octubre i no el 24 de setembre.
El president informa que el representant dels veïns i veïnes de Corró d’Amunt que
formava part del Consell del Poble de Corró d’Amunt, ha presentat la seva renuncia.
En les pròximes setmanes, es farà arribar una carta perquè les persones que estiguin
interessades, puguin fer arribar la seva sol·licitud. El termini de presentació,
finalitzarà el 21 de setembre i en la propera sessió s’escollirà el nou representant.
Per altra banda, s’informa que durant el mes d’agost i per segon any, es tornarà a
habilitar un servei de transport públic, tots els dijous del mes d’agost, per tal de
millorar la mobilitat entre els veïns i veïns de Corró d’Amunt i Marata.
Els veïns de Corró d’Amunt i Marata podran fer ús d’aquest servei a les 9 h i a les 13
h de cada dijous, fent parada a Corró d’Amunt, Can Suquet, Cruïlla de Marata,
Ajuntament de les Franqueses, Estació de tren de les Franqueses del Vallès,
Hospital General de Granollers i estació de Sagalés de Granollers.
La Sra. Pou pren la paraula i pregunta perquè aquest servei no es dona a Milpins.
Es contesta que és una demanda feta des de Corró d’Amunt.
En aquests moments la Sra. Núria Vilamala marxa.
Aquest any, també es continuarà donant el servei extraordinari i complementari al del
dijous, adreçat a totes aquelles persones què per impossibilitat física o mobilitat
reduïda tinguin problemes de desplaçament i necessitin assistència sanitària ja
programada i visites al servei de Polítiques Socials d’aquest Ajuntament.
El dia 20 de setembre a les 19 h tindrà lloc la xerrada que portarà per títol
“L’Envelliment Actiu” a càrrec del Dr. Ramón Bayes psicòleg que ha estat nomenat
col·legiat d’Honor pels col·legis oficials de psicòlegs de Catalunya. L’any 2009 va ser
envestit doctor honoris causa en psicologia per l’Uned, entre d’altres i l’ha estat
concedida la màxima distinció de l’Acadèmia: el l Premi Jordi Gol i Gurina 2018 en
atenció a la seva trajectòria professional i humana.
Dintre de les seves obres mencionem que l’any 2009 va escriure Viure. Guia per a
una jubilació activa, l’any 2016 Oblida la teva edat, i aquest any El rellotge emocional:
sobre el temps i la vida.
Es recorda, que el termini per presentar les propostes per destinar el pressupost
participatiu de 1.066 €, que el Consell va aprovar en el pressupost de l’any 2018,
finalitzarà el pròxim 21 de setembre.
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A petició del senyor Àngel Profitós es fa arribar la informació del taller de ioga per a
la gent gran que només es farà a LLerona.
El taller consisteix en sessions de 75 minuts setmanals amb l’objectiu de:
- Millorar la mobilitat
- Augmentar la flexibilitat
- Oferir un espai de silenci, buscant la relaxació física i emocional
- Realitzar treballs respiratoris per afavorir tots els aspectes anteriors
Si hi hagués un mínim de 8 persones, es podria mirar de sol·licitar-lo també a Corró
d’Amunt.
A partir del 19 d’octubre es tornarà a mantenir el Taller de Memòria. Si hi ha
persones que estiguin interessades es poden posar en contacte amb l’àrea de Gent
Gran.
També s’informa que la gent que estigui interessada a fer informàtica, ho pot fer a
Marata. Per més informació poden trucar a l’àrea de gent gran.
El president també informa que atenent a la petició que van fer arribar les entitats, un
cop hagi passat la Festa Major de Corró d’Avall s’eliminarà la llar de foc, per guanyar
més espai d’emmagatzematge.
La Sra. Pou demana que no s’allargui gaire i no es faci molt enrenou.
V.

RECOLLIDA PROPOSTES PER A LA PACIFICACIÓ DE LA CARRETERA
BV-5151 AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ DE CORRÓ D’AMUNT

S’informa que demà està prevista la reunió amb la Comissió de Mobilitat i que no
s’ha rebut cap proposta per poder-la debatre i fer-la arribar a la Diputació.
S’ha deixat dos mesos per recollir propostes i ningú ha dit res. El president manifesta
que li hagués agradat presentar alguna cosa. Encara que la reunió sigui l’endemà,
ofereix que puguin fer arribar propostes per escrit.
Algun dels assistents reconeix que el Consell ha donat l’oportunitat i no s’ha aprofitat.
El Sr. Àlex pren la paraula i vol saber si la postura del Govern és l’elevació de la
calçada?
El president contesta que sí, l’únic que falta és fer-la per escrit.
Una veïna pregunta per què en aquesta reunió no es convoca als veïns afectats?
El Sr. Profitós respon que és un grup de treball i el president afegeix que en aquestes
reunions es tracten diferents assumptes que afecten més a les àrees d’Obres i
Serveis i Seguretat Ciutadana, no són reunions on puguin accedir els veïns.
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El Sr. Mauri pren la paraula i manifesta que està segur que el 90% no sap com
presentar la proposta.
El president diu que va oferir a qualsevol que ho necessites la possibilitat d’anar a
l’Ajuntament a consultar o resoldre dubtes.
Un veí reitera que els vehicles baixen a molta velocitat. Una opció seria fer una
campanya de radar mòbil, sobretot en les hores que els conductors baixen a molta
velocitat.
La Sra. Pou diu que en la concessió del contracte de la gestió de les càmeres, estava
previst posar-ne a Corró d’Amunt. Per què no s’han posat?
El president no li pot contestar perquè ell no estava de regidor.
Pel que fa a les voreres del tram no urbà de Corró d’Amunt, el president informa que
l’empresa guanyadora de la licitació és La Cyca Projects and Services, SL. L’inici de
les obres serà al setembre.
VI.

INFORMACIÓ DE LES ENTITATS

Pren la Sra. Lourdes en representació de l’U.S. Corró d’Amunt i fa saber que fins al
setembre no començarà el futbol.
La Sra. Pou pregunta perquè no es fa el partit de solters contra casats per la Festa
Major.
La Sra. Lourdes respon que ja no hi participava gent del poble.
El Sr. Mauri, en representació del Club Ciclista, fa saber que la XIII Caminada
nocturna va anar molt bé i va comptar amb la participació de 350 persones.
VII.

TORN OBERT DE PARAULES

El Sr. Profitós demana que es tingui present que el dia 1 d’octubre és probable que hi
hagi actes i demana considerar canviar de data la sessió del Consell.
El president diu que és veritat i s’acorda que sigui el 24 de setembre
Una veïna proposa que es puguin fer balls del saló i country per tothom. Es recull la
proposta.
El Sr. Àlex informa que veïns han fet arribar una queixa per whatsapp, informant de
la brutícia del torrent del darrere de les cases del carrer Tibidabo.
S’informa que avui han entrat una instància i que segons consulta feta, aquest mateix
matí amb l’àrea de Pagesia, està previst que abans de vacances es faci la franja de
seguretat.
El president també informa que s’han fet arribar cartes als veïns dels solars perquè
procedeixin a la seva neteja.
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No havent-hi més qüestions a tractar, el president aixeca la sessió quan són un quart
de deu del vespre.
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