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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT 
 
Data: 24 de setembre de 2018 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Horari:  20.12 h a 21.50 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 
 
Mònica Sánchez, secretaria delegada 
 
Excusen la seva assistència: Lourdes Díaz Guirado, com a representant de la Unió 
Esportiva de Corró d’Amunt, Mossèn Josep Cardús Grau, de la Parròquia de Sant 
Mamet de Corró d’Amunt. 
 
No hi assisteixen: Albert Costa Serrano, del Club Ciclista 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 23 de juliol 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 26 de juliol de 2018 
 
Proposta d’aprovació provisional 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) 
 
Moció que presenta el grup municipal Partit Popular, i aprovada per Junta de 
Portaveus en sessió de 19 de juliol de 2018, per a l’adopció de mesures 
mediambientals respecte a les bosses de plàstic. 
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JGL de data 19 de juliol de 2018 
 
Proposta d’aprovació del Conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i l’Agrupació de Defensa forestal Montseny Congost per al 
desenvolupament de programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria 
de prevenció d’incendis forestals 
 
Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni subscrit entre l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i la “Fundació privada de les Franqueses del Vallès per a la 
gent gran” per al desenvolupament d’un programa d’atenció a la gent gran del municipi 
en situació de necessitat i fragilitat 
 
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de manteniment de la via pública, 
reparació, millora i renovació de la infraestructura urbana de les Franqueses del Vallès 
 
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte d’obres per a la construcció d’un 
tram de voreres a la carretera BV-5151 a Corró d’Amunt 
 
Proposta relativa a l’inici del procediment d’avaluació ambiental simplificada de la 
modificació del pla general d’ordenació urbana de les Franqueses del Vallès per a la 
seva adaptació a la legislació urbanística en relació al règim d’ús del sòl no 

urbanitzable (3857/2018) 

Proposta relativa a l’inici del procediment d’avaluació ambiental del pla especial de 
catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del 
municipi de les Franqueses del Vallès (4804/2017) 

JGL de data 26 de juliol de 2018 

Proposta d’aprovació del programa per la realització de la 2a Jornada de salut i 
alimentació prevista pel dia 5 d’octubre de 2018 a les Franqueses del Vallès 

JGL de data 2 d’agost de 2018 

Proposta d’aprovació de llicència per a espectacle públic o activitat de carácter 
extraordinari per l’activitat Festa Major de Corró d’Amunt 2018 

Proposta d’aprovació per declarar deserta la licitació del contracte de serveis de 
recollida, acollida i assistència d’animals domèstics de campanya i animals salvatges 
urbans 

JGL de data 6 de setembre de 2018 

Proposta d’aprovació de sol·licitud de subvenció destinada a incentivar la contractació 
en practiques de joves beneficiaris del Programa Garantia Juvenil a Catalunya per a 
l’any 2018 

JGL de data 13 de setembre de 2018 

Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a 
l’acord marc d’ajuntaments amb dependència forta i acreditada, i l’homologació 
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d’entitats socials amb interès en l’adquisició d’habitatges provinents del tanteig i 
retracte mitjançant una línia de préstecs bonificats 

Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallés, per al Projecte RODA, en el marc de les mesures especifiques d’atenció a la 
diversitat dels alumnes de l’educació secundària obligatòria del municipi, al segon 
cicle, de l’Institut Lauro i Institut el Til·ler 

Registres d’entrada: 

2018-E-RE-1348 Comunica propostes pel pressupost participatiu i per la pacificació de 
la carretera BV-5151. 

2018-E-RE-1367 Sol·licitud per demanar la sala del Consell, d’octubre’18 a maig’19, 
per realitzar un curs de sardanes. 

2018-RCPA-28 Sol·licitud per demanar la sala del Consell, el dia 16 de setembre, per 
la celebració de l’assemblea anual de socis i el 30 d’octubre, per la Festa de la 
Germandat. 

2018-E-RE-1523 Sol·licitud per la cessió del Consell, d’octubre’18 a juliol’19, per la 
realització de diferents activitats (pintura, cant cora). 

2018-RCPA-29 Sol·licitud per disposar del Consell el dia 15 i 16 de desembre amb 
motiu del Campionat de Catalunya de Múixing Terra. 

Registres de sortida: 

2018-S-RCPA-20 Comuniquem cessió espai per la celebració de la Festa Major. 

2018-S-RE-2042 Comuniquem cessió espai per la l’assemblea anual de socis i Festa 
de la Germandat. 

2018-S-RCPA-21 Comuniquem acord aprovació xerrada “L’Envelliment Actiu”. 

Pren la paraula la Sra. Pou i diu que es tingui present que l’enzina de Can Turut també 
és morta i està catalogada. Si es descataloga el roure de Can Bruquera també caldria 
descatalogar l’enzina de Can Turut. 

III. ESCOLLIR EL NOU REPRESENTANT DELS VEÏNS I VEÏNES DE CORRÓ 
D’AMUNT PER FORMAR PART COM A MEMBRE DEL CONSELL DE POBLE DE 
CORRÓ D’AMUNT  

S’informa que el passat 4 de juliol de 2018 el senyor Lluís Gomez Gomez, va 
presentar un escrit comunicant la seva renuncia com a representant dels veïns i 
veïnes de Corró d’Amunt dins del Consell de Poble de Corró d’Amunt. 

Que en el mes d’agost es va fer arribar una carta a tots els veïns que 
estiguessin interessats perquè fessin arribar les seves sol·licituds. 
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Que només s’ha rebut una única sol·licitud de la senyora Mati Narvaez.  

S’acorda que sigui nomenada nou representant dels veïns i veïnes dins el 
Consell del Poble de Corró d’Amunt  en substitució del senyor Lluís Gomez 
Gomez. L’acord serà comunicat a l’àrea de secretaria de l’Ajuntament perquè 
sigui ratificat pel ple. 

IV. PRESENTACIÓ PROPOSTES I ACORD DE LA DESTINACIÓ DEL 
PRESSUPOST PARTICIPATIU  

A continuació la secretària delegada procedeix a la lectura de les propostes que han 
fet arribar, bé per registre o correu electrònic. 
 
- Micròfon 
- La realització de cursos de balls de saló i country, per totes les edats i dirigits als 
veïns del poble. 
- Curs dirigit als propietaris de gossos en educació veïnal, com ensinistrar-los per 
respectar als veïns. 
- Fer una pista de skate 
- Subvencionar activitats pel poble, és a dir, mantenir les activitats gràcies a l’aportació 
del Consell del Poble, ja que és difícil aconseguir el número necessari  per 
desenvolupar activitats a Corró d’Amunt 
- Activitats com teatre, aikido, breakdance 
- Espai de trobada autogestionat, on el bar no ha de ser el centre cultural del poble, un 
espai on trobar-se, tenir jocs… 
- Veïnes de Can Suquet demanen tenir un parc a l’urbanització de Can Suquet, amb 
jocs infantils, com un gronxador adaptat per nadina, un tobogan, bancs.... 
 
El president agraeix les propostes rebudes, diu que està bé que la gent faci arribar les 
seves peticions, però sent realistes algunes de les propostes rebudes no es poden fer 
amb el pressupost participatiu que és de 1.066 €. 
No obstant les peticions es traslladaran a l’àrea corresponent. 
 
Pel que fa al Parc de Can Suquet el senyor Profitós pren la paraula i diu que quan es 
van retirar els jocs infantils del Parc de Can Suquet es va dir que l’Ajuntament 
estudiaria quins hi podrien anar. 
 
El president diu que en el seu moment juntament amb el regidor i cap d’àrea  d’Obres i 
Serveis es va fer una inspecció i es va comprovar que no hi anava ningú, perquè no hi 
havia ni papers a les papereres i es va decidir no posar-ne res.  
 
Pren la paraula el Mauri i diu que en comptes de fer un parc a la urbanització perquè 
no s’intenta que la gent baixi al poble per tal que es coneguin. 
 
El senyor Profitós diu que li sembla bé  i proposa que el camí de Cal Ferrer es faci 
peatonal, per tal que els veïns puguin accedir al poble de manera segura. 
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Una veïna diu que si es podria mirar d’habilitar un altre terreny a la urbanització, per 
millorar l’accessibilitat. 
 
El president diu que  tornarà a demanar  que es posin jocs infantils. 
 
Pren la paraula l’Àlex que trasllada la proposta que alguns veïns li han fet per tornar a 
fer el taller de repàs, la qual segons es manifesta no s’ha tornat a fer pels pocs nens 
que hi havia. 
 
En aquests moments s’incorpora la senyora Núria Vilamala. 
 
Amb el pressupost participatiu l’Àngel Profitós considera que tocaria demanar el 
pressupost pel micròfon i també un sense fils. 
 
També es demanarà pressupost per adquirir unes guinardes de llum pel pati, per  quan 
les entitats fan activitats, ja que troben que hi falta llum. 
 
Es pren nota i es demanarà els pressupostos. 
 
La Sra. Núria Vilamala pren la paraula i ofereix als assistents impartir gratuïtament 
classes de balls de saló, tot i que consideren que alguna cosa s’hauria de pagar als 
professors que la fessin, encara que fos el desplaçament i que es podria cobrar alguna 
petita quota. 
 
La Sra. Pou pren la paraula i diu que estaria bé crear un espai de trobada per la gent 
gran del poble, si es disposes d’un espai. 
El senyor Àlex diu que la zona esportiva és un espai públic i el senyor Mauri afegeix 
que es pot anar sense haver de consumir. 
 
V. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA  

 
El president demana disculpes per la xerrada que va tenir lloc el passat 20 de 
setembre i que portava per títol l’Envelliment Actiu”. Diu que havia d’haver sigut una 
xerrada dinàmica i que el ponent va parlar més de la mort que del que tocava. 
 
Pel que a les obres per la portada d’aigua i voreres de la zona no urbana de Corró 
d’Amunt, fa saber que ja s’han iniciat. 
 
També recorda novament que les persones que vulguin contractar l’escomesa han de 
dirigir-se a les oficines de Sorea o bé a l’Ajuntament el segon i quart dimarts del mes, 
en horari de 10 h a 14 h. 
 
Per a la temàtica del calendari de l’any 2019, que un any més es farà arribar a tots els 
veïns de Corró, es proposa utilitzar algunes, no totes perquè no poden sortir, de les 
fotografies de les masies,  que es van exposar durant l’exposició de la Festa Major de 
Corró d’Amunt. 
El senyor Profitós demana delegar la confecció del calendari en la gent que va fer 
l’exposició. 
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El Mauri diu que es tingui en compte que en l’exposició no sortien totes les masies de 
Corró. 
Es proposa que l’any vinent se segueixi amb la mateixa temàtica i així puguin sortir la 
resta. 
 
VI. INFORMACIÓ DE LES ENTITATS  

 
Pren la paraula la Núria Vilamala en representació del Grup Teatre Boina que fa saber 
que el pròxim 7 d’octubre tindrà lloc la Festa de la Vellesa. L’homenatge començarà 
amb la missa, tot seguit el dinar i per finalitzar amb la representació de l’obra de teatre 
“Tots bojos per una torre”. 
 
Al mes de desembre pel nadal, també està previst fer una representació. 
 
Pren la paraula la Sra. Pou en representació de l’Avv Sant Mamet i informa que el dia 
30 de setembre es celebrarà la Festa de la Germandat, també informa que hi ha una 
errada en l’horari de la missa. 
 
A continuació informa als assistents que tenen loteria de nadal. 
 
VII. TORN OBERT DE PARAULES  

 
El president dóna pas a les intervencions: 
 
Pren la paraula un veí i trasllada el seu malestar per les activitats que es realitzen tant 
a la zona esportiva com als voltants del poble. 
Es diu que els camins queden bruts, la gent llença ampolles, quan es fan competicions 
de gossos està tot ple d’excrements i pixades....... i ningú ho recull, caldrien unes 
mínimes normes. 
Es diu que això és un tema de civisme però es traslladarà la queixa a les diferents 
àrees perquè informin a les entitats, i ho tinguin present. 
 
Pren la paraula el Sr. Àlex que diu que es miri de planificar una neteja extra quan hi 
hagi aquests tipus d’activitats grans. 
 
Un altre veïna fa arribar una queixa perquè el bosc està ple de cartutxos dels caçadors 
quan surten a caçar, demana que es miri de parlar amb ells i que ho recullin, una 
vegada finalitzi la jornada. Diu que vas passejant pel bosc i n’està ple. 

No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la 

sessió quan són tres quarts i cinc de deu del vespre, i de la qual estenc aquesta acta.  

 
 

 

 

 


