ACTA DE SESSIÓ
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA
Data: 2 de juliol de 2018
Horari: 20,30 a 22,00 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
MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada
Excusa la seva assistència:
SONIA DE ALIER MILLET, vocal
ENRIC GARRIGA, vocal
MOISES TORRES ENRIQUE, vocal
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, vocal
ISIDRE GARRIGA PORTOLA, vocal
JOSEP GIRBAU, vocal

I. APROVACIÓ, SI S´ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.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 4 de juny 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 1722/2018: equip megafonia zona esportiva Llerona
Decret número 1721/18: adjudicació contracte menor redacció projecte modificació
parc el falgar a l’empresa Gesa .
ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL:

1. Junta de Govern Local del 7 de juny de 2018:
Concessió de modificació substancial de la llicencia ambiental a nom d’Ascable per
l’activitat de fabricació, emmagatzematge a instal.ar al carrer d’Itàlia.
Concessió llicencia urbanística per a la construcció d’una nau industrial aïllada sense
us específic al carrer Luxemburg 4
2. Junta de Govern Local del 14 de juny de 2018:
Concessió llicencia urbanística per a la construcció d’una nau industrial aïllada sense
us específic al carrer Portugal, 18
Aprovació inicial projecte construcció nous vestidors i lavabos al camp de futbol de
Llerona
3. Junta de Govern Local del 21 de juny de 2018:
Concessió llicencia urbanística per a la construcció d’una nau industrial aïllada sense
us específic al carrer Alemanya, 15
PLE DEL DIA 28 DE JUNY DE 2018
Proposta de ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 14
de juny de 2018 de concessió de bonificació del 95% per obres que tinguin com a
finalitat la rehabilitació o millora d'edificacions incloses en el Pla especial de protecció
del patrimoni arquitectònic de les Franqueses del Vallès.
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 el 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
Proposta per resoldre les al·legacions presentades pel grup municipal Imaginem Les
Franqueses en Comú-Entesa al Pla Social i Econòmic de les Franqueses del Vallès i
aprovar definitivament el Pla Social i Econòmic 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 21 de juny de 2018, per delimitar
normativament la situació d'habitatge desocupat i perquè els ajuntaments puguin
regular bonificacions potestatives.
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, de condemna
contra les massacres comeses per les forces armades israelianes contra la població
palestina que es manifesta a Gaza.

Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i rebutjada
per Junta de Portaveus en sessió de 21 de juny de 2018, per demanar la recuperació
per part del plenari municipal de competències que li són pròpies traspassades a la
Junta de Govern Local

III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.La senyora presidenta inicia la sessió explicant que s’ha realitzat la cloenda dels
cursos de la gent gran amb havaneres i rom cremat i que van assistir més de 250
persones. Aquesta és la tercera edició d'aquest concert que clou les activitats i tallers
de la gent gran a les Franqueses. El concert ha servit per fer entrega dels diplomes
d'aquest curs als alumnes dels tallers d'informàtica i de memòria que els més grans
realitzen als cinc pobles del municipi.
Comenta també que en la darrera sessió interna es va acordar que una part del
pressupost del consell del poble es destinarà a l’arranjament i neteja de les
immediacions de la font de Santa Margarida , el safareig i el refugi.
Explica que des de fa uns dies tornar a accedir a la font de Sant Margarida torna a ser
una realitat. Durant les darreres setmanes s'ha desbrossat la zona i s'han retirat la
vegetació que creixia indiscriminadament i barrava el pas fins a la font. També s'han
realitzat feines de desembossament del desguàs. La font de Santa Margarida torna a
estar oberta als veïns. Tanmateix encara s'ha de refer la canalització de sortida per
evitar l'acumulació d'aigua i revisar les pèrdues per a què la font torni a brollar amb
normalitat.
L'objectiu és recuperar la font de Santa Margarida de Llerona com l'espai d'esbarjo que
ha estat durant molts anys.
Explica que la remodelació de la zona esportiva de Llerona serà una realitat al
setembre. La primera fase de l’obra, que afecta als equipaments ja existents, avança
des de principis del mes de juny
L’obra afecta, en aquesta primera fase, als terrenys llogats a la parròquia de Santa
Maria i al Bisbat de Terrassa per un període de 25 anys. Aquests terrenys transcorren
entre el camp de futbol i el camí de Marata a Llerona, i les obres estaran enllestides al
setembre. Les actuacions previstes per a aquesta fase són:

•Delimitació del perímetre amb una tanca,
•Arranjament dels accessos i dels camins interiors.
•Transformació d'una de les pistes de tennis en una pista de pàdel.
•Arranjament de les pistes de petanca, de la pista polivalent i de la zona infantil.
•Instal.lació de nous parterres i canvi de l’enllumenat.

La següent actuació, la segona fase, afectarà a l’edifici de l’actual Casal Cultural de
Llerona. suposarà la remodelació integral de l’actual teatre, transformant-lo en una
sala polivalent, i els possibles usos de la primera planta del casal, actualment sense
servei.
Les actuacions a la zona esportiva de Llerona finalitzaran amb l’arranjament de
terrenys de la família Rovira de Villar i aconseguits amb una permuta. Aquests nous
terrenys permetran crear un camp de Futbol 7, nous vestidors, noves zones

d’aparcament i fer actuacions en el camp de futbol i en la zona d’estacionament
actuals.
També comenta que comença la veda de la caça de la ploma, i que el 3 d’agost hi ha
prevista una reunió amb els agents rurals, caçadors i policia local per tal d’evitar
qualsevol problema.

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.Pren la paraula la Montse Vila en representació del Club Esportiu Llerona i informa que
ja s’ha acabat la temporada de futbol, la cloenda es va fer el passat 29 de juny i que
per la temporada vinent hi hauran dos equips més
Reitera i manifesta que no estan d’acord que es prioritzi l’asfaltat del pàrquing i que
s’haurien de fer uns vestuaris nous perquè els que hi ha estan en un estat deplorable, i
a més no es netegen.

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.

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

