ACTA DE SESSIÓ
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA
Data: 9 de maig de 2018
Horari: 20,30 a 21,45 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
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
ENRIC GARRIGA, 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 9 d’abril 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:
PLE DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2018
Proposta d'aprovació del calendari de les festes locals per a l'any 2019.
Proposta d'aprovació inicial de la creació del 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 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.
Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i rebutjada
per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, per demanar la recuperació
per part del plenari municipal de competències que li són pròpies traspassades a la
Junta de Govern Local.
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:
Registres d’entrada:
Associació de teatre Toc-Toc sol·licita la sala tots els dijous de 20 h a 22 h

III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.La senyora presidenta inicia la sessió informant que s’ha requerit al propietari del
terreny on esta la Mare de Deu, per tal de que faci una actuació de neteja dels arbres
de la seva propietat per el perill que comporta per els vianants la possibilitat d’un
despreniment d’aquests. S’acordona tot el voltant per tal de protegir .
Informa també que s’ha elaborat un nou catàleg de masies a les Franqueses i que
també es crearà una comissió des de cultura d’acord a una proposta aprovada per el
Ple on es declara les Franqueses del Vallès municipi respectuós amb els animals de
companyia.
Informa que hi ha una jornada a can Font sobte salut: intolerància alimentaria, el 23 de
maig.

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.Pel que fa a les entitats, pren la paraula l’Isidre Garriga com a representant de
l’Associació Festes Laurona i informa que el 13 de maig es farà la festa de la
primavera, i s’han organitzat activitats com la neteja de la font de santa Margarida, un
esmorzar al Falgar i jocs de cucanya a les instal·lacions del consell.
Pren la paraula l’Elisabet Pericas com a representant de les Franqueses Imagina i
manifesta la seva preocupació del nou catàleg de masies per l’especulació que pot

donar-se amb l’allotjament turístic i demana que es doni l’oportunitat de que els
pagesos diguin la seva i puguin ser escoltats.

V.-TORN OBERT DE PARAULES.La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions.
Pren la paraula un veí i demana que es posi un rètol de reducció de velocitat al
carrer Angel Guimerà, doncs els cotxes passen a molta velocitat per aquest
carrer.
També es comenta que a la font de Sta. Margarida hi ha un safareig i que
estaria be poder conservar-lo i arreglar, doncs forma part de la nostra historia
com a poble.

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

