
ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
Data: 8 d’0ctubre de 2018 
Horari: 20,30 a 22,55 hores  
Lloc: Seu del Consell del Poble de Llerona 
 
Hi assisteixen: 
 
ROSA MARIA PRUNA, presidenta 
ELISABET PERICAS TAULATS, vocal 
JOSEP PUJOL, vocal 
MONTSE VILA FORTUNY, vocal 
ENRIC GARRIGA, vocal 
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, vocal 
ISIDRE GARRIGA PORTOLA,  vocal 
JOSEP GIRBAU, vocal 
MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada 
 
Excusa la seva assistència:  
 
SONIA DE ALIER MILLET, vocal 
MOISES TORRES ENRIQUE, 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 3 de setembre 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:   
 
DECRETS D’ALCALDIA: 
 
Decret número 2704/18, d’ 1 d’octubre : s’aprova definitivament el projecte per a la 
remodelació del casal parroquial de Llerona. 
 
Decret número 2703/2018, d’ 1 d’octubre : s’aprova definitivament el projecte 
modificat per a l’acabament del parc del Falgar i la Verneda. 
 
ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL: 
 
1. Junta de Govern Local del 19 de juliol de 2018  
 



Aprovació del conveni a subscriure amb l’ajuntament i la diputació de barcelona en 
relació al programa del pla municipal de prevenció d’incendis forestals. 
 
2. Junta de Govern Local del 26 de juliol de 2018:  
 
Aprovació de conveni per a la cessió d’una porció de sol amb emplaçament al parc del 
falgar i la verneda al terme municipal de les FV , on es preveu l’emplaçament d’una 
estació transformadora per al subministrament elèctric d’aquest àmbit. 
 
3. Junta de Govern Local del 27 de setembre de 2018 : 
 
Aprovació del conveni entre ACA (agencia catalana aigua) ajuntament Granollers, 
canovelles , les franqueses per garantir la protecció i desenvolupament de 
l’ecosistema acuatic i contribuir a l’execució de les accions de conservació fluvial . 
 
4. Junta de Govern Local del 4 d’octubre de 2018:  
 
Proposta de denuncia del mal funcionament del servei de correus i exigir la seva 
correcta prestació. 
Exigir a correus que prengui les mesures per corregir els perjudicis ocasionats a 
l’ajuntament. 
 
PLE DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2018 
 
S’aprova la proposta de la sol·licitud d'ampliació de termini del projecte d'intervenció 
integral del barri de Bellavista, de les Franqueses del Vallès 
 
S’aprova la proposta de l'expropiació dels terrenys necessaris per a 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 
 
Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada 
per Junta de Portaveus en sessió de 20 de setembre de 2018, per demanar el suport 
del Ple municipal als actes que, per commemorar la diada de l'1 d'octubre de 2017, es 
portin a terme per part dels CDR de les Franqueses i d'altres entitats del nostre 
municipi 
 
Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 20 de setembre de 2018, en relació a la 
denominació oficial del Centre Cultural de Corró d'Avall 
 
Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 20 de setembre de 2018, per demanar 
la recuperació pel plenari municipal de competències pròpies traspassades a la Junta 
de Govern Local, en concret la competència plenària per a la "sol·licitud i acceptació 
de subvencions, en els supòsits que la normativa prevegi la sol·licitud o acceptació 
obligatòriament per l'Ajuntament en Ple" 
 
III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.- 

La senyora presidenta inicia la sessió explicant que s’ha fet una reclamació a correus 
per els problemes que te el municipi, que es transcriu a continuació: 

Proposta per denunciar el mal funcionament del servei que la Sociedad Estatal 



Correos y Telegrafos, SA, presta a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i 
exigir-ne el seu correcte funcionament 
 

ATÈS que en data 1 de gener de 2017 es va signar un contracte entre aquest 
Ajuntament i la Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, SA, per la prestació de 
Serveis postals i telegràfics. 
 

VIST que des de la data esmentada s’ha prestat el servei acordat, però s’han 
detectat els següents problemes: 
 

1) Aquest Ajuntament ha rebut queixes reiterades, per part de veïns del 
municipi, però en especial de Llerona, i del seu Consell de Poble, de que la 
ciutadania no rep el correu periòdicament des de ja fa molt de temps. 

 

2) La Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2018 va acordar, entre d’altres, 
sol·licitar a la Societat Estatal Correos y Telégrafos, SA, el repartiment del 
correu postal porta a porta a la zona urbana i a les urbanitzacions de Mil Pins, 
de Can Baldic i Els Gorcs, tal com ja s’està fent a Can Suquet. No ens consta 
que aquest servei s’estigui realitzant. 

 

3) Es va establir un mecanisme de funcionament consensuat entre l’Ajuntament 
i l’oficina de les Franqueses, per tal de poder prestar un servei eficient. Un dels 
procediments acordats entre l’àrea d’Alcaldia i el cap de l’oficina de les 
Franqueses va ser fer-los arribar cada principi de mes, una previsió dels 
diferents serveis a tenir en compte durant aquell mes, amb la finalitat que si 
Correus considera que algun d’aquests serveis no el pot dur a terme, avisi a 
l’Ajuntament per tal que amb temps, pugui buscar una alternativa. No obstant, 
aquesta setmana s’han produït uns fets que afecten greument el 
desenvolupament normal de l’Ajuntament:  
 - El passat 7 de setembre de 2018, des de l’àrea d’Alcaldia es va trametre per 
correu electrònic, la previsió d’enviaments del mes de setembre; no produint-
se per part de Correos cap objecció al respecte. 
- Entre aquests enviaments hi havia un díptic de l’àrea de Sanitat i Salut 
Pública, que es va portar a Correos el passat dilluns 24 de setembre per 
començar a repartir aquell mateix dia.  
 
- Un altre dels enviaments és el Butlletí municipal, que es va portar a Correos 
el passat dijous 27 de setembre de 2018, per començar a repartir aquell mateix 
dia.  
- En data d’avui, 3 d’octubre de 2018, l’Ajuntament s’assabenta, a través d’una 
treballadora de l’Ajuntament, no pas de Correos, que no poden repartir ni el 
díptic ni el Butlletí esmentats, ja que tenen personal de baixa i no donen a 
l’abast. 

  
ATÈS que durant aquest temps hi ha hagut algunes situacions de discordança i 
de descoordinació amb l’organisme de Correos, però que s’han pogut anar 
solventant amb bona voluntat per part d’ambdues parts. 
  

ATÈS que, com a conseqüència de tots aquests fets exposats, més d’altres que 
van passar amb anterioritat, s’ha ocasionat greus perjudicis a l’Ajuntament de 
les Franqueses. 
 

AQUESTA Àrea d’Alcaldia PROPOSA a la Junta de Govern Local, de Conformitat 
amb el que disposen els Decrets de l’alcalde núm. 617/2015, de 16 de juny, 
publicats al BOPB en data 30 de juny de 2015 i assabentat el Ple en data 9 de 
juliol de 2015, l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 



 

Primer.- EXIGIR a la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA, que 
prengui mesures per corregir aquests perjudicis ocasionats a l’Ajuntament, 
assegurant: 
- El repartiment del correu postal al nucli de Llerona, i en general a tot el 
municipi. 
- El repartiment del correu postal porta a porta a la zona urbana i a les 
urbanització de Mil Pins, de Can Baldic i Els Gorcs, tal com ja s’està fent a la 
urbanització Can Suquet. 
- El repartiment de tot allò que s’acorda amb l’Ajuntament, i que figura a la 
previsió mensual que s’envia. 
 

Segon.- EXIGIR el correcte funcionament del servei postal i telegràfic que presta 
la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA, a l’Ajuntament de les 
Franqueses, de conformitat amb els acords establerts. 
 

Tercer.- ADVERTIR a la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA, 
que l’Ajuntament de les Franqueses emprendrà les accions que consideri 
oportunes, si es repeteix algun fet similar que ocasioni perjudicis d’aquesta 
magnitud a l’Ajuntament. 
 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA i al Consell de Poble de Llerona.” 

Comenta també que el 21 d’octubre s’inaugura la zona d’esbarjo davant del casal a 
Llerona. 

El dia 10 d’octubre  hi ha la sortida de la gent gran que aquest any es va al Palau de la 
Musica i al museu de la seda i que davant la gran demanda s’ha organitzat de nou la 
sortida per el dia 16 d’octubre. 

Informa que ja s’han començat els tallers de la gent gran: ioga, taller d’informàtica i de 
memòria, a la seu social de Llerona. 

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.- 

Pren la paraula l’Isidre Garriga en representació de Festes Laurona i informa que el 
proper dimecres es farà una reunió de l’associació per decidir si segueixen o no, i que 
ja comunicaran el que es decideixi. Expressa el malestar per part de l’entitat en relació 
a la feina que s’ha de realitzar cada vegada que han de demanar a l’ajuntament les 
peticions per dur a terme les activitats que organitza l’associació. 

Pren la paraula la Montse Vila en representació del Club Esportiu Llerona i informa que 
el 20 d’octubre hi ha la presentació dels equips de futbol. 

Reitera i manifesta les queixes respecte dels vestuaris, els lavabos, els accessos, la 
il·luminació, la senyalització dins el camp de futbol, entre d’altres. 

També comenta que no s’està d’acord de com s’ha assignat algun espai a l’entitat del 
Club de futbol del Ramassar i demanen que el criteri d’assignació es rectifiqui i que 
demanin a les entitats de Llerona. 

Pren la paraula el senyor Juan Antonio Corchado regidor d’esports, i explica tot el que 
s’ha fet fins ara a la zona esportiva de Llerona i el que es farà. També recull la queixa 



respecte de l’assignació de l’espai al club de futbol Ramassar i properament ja els 
informaran. 

Pren la paraula l’Elisabet Pericas com a representant de les Franqueses Imagina i 
manifesta la seva preocupació per el servei que presta correus, tot tenint en compte 
l’augment de població que hi hagut els darrers mesos a les Franqueses, i que s’han de 
prendre accions per part de l’ajuntament sobre el servei de correus al municipi. 

V.-TORN OBERT DE PARAULES.-   

La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions. 
 
Un grup de veïns es queixa de que a Llerona el servei de correus no s’està 
prestant i que demanen que es pugui arreglar aquest tema.  
 
També es manifesta que degut al mal estat de les canonades d’aigua estant 
tenint contínuament talls d’aigua i actuacions per part de Sorea, i demanen si 
s’està actuant al respecte. 
 
S’informa que s’està arreglant totes les canonades i que properament es farà 
des de la rotonda del Caprabo fins al carrer Catalunya, també explica el motiu 
de les continues actuacions per part de Sorea a causa de que rebenten les 
canonades. Son canonades molt antigues i estretes i com que hi ha molta 
pressió rebenten. 
 
S’informa també que el camí del Turó de les Mentides els cotxes passen a 
molta velocitat i és molt perillós, demanen que es miri de posar remei a aquesta 
situació. 
 

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


