
      

  

  ACTA   

 

Expedient núm.:   Òrgan col·legiat:   

Sessió plenària 12 11 18  Consell del Poble de Llerona 

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ   

Tipus de convocatòria   Ordinària 

Data  12 de novembre / 2018  

Durada   Des de les 20.00 fins a les 22.45 hores  

Lloc   Antigues escoles de LLerona   

Presidida per   Rosa Maria Pruna Esteve 

Secret ària delegada  Mercè Gutierrez Corchado 

  

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ   

Nom i Cognoms  Assisteix  

Rosa Maria Pruna Esteve, presidenta SÍ 

Moises Torres Enrique, vocal SÍ 

Elisabet Pericas Taulats, vocal SÍ 

Isidre Garriga Portolà, vocal SÍ  

Josep Pujol, vocal No 

Montse Vila Fortuny, vocal SÍ 

Josep Girbau, vocal SÍ 

Enric Garriga, vocal SÍ 

Salvador Dominguez Rodriguez, vocal No 

Mercè Gutierrez Corchado, secretaria delegada 
 

Si 

  

Una vegada verificada per la secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President 



obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del 
dia. 

  

 
1. Aprovació 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 8 d’octubre de 2018, l’acta 
s’aprova per unanimitat. 
 
A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia: 
 

  

2. Informacións 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:   
 
JUNTA DE GOVERN 

 

JGL 4 d’octubre: proposta per denunciar el mal funcionament del servei de correus 
presta a l’ajuntament de les FV i exigir el seu correcte funcionament 

 

PLE DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2018 

 

Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del conveni urbanístic per a 
la permuta de diverses parcel·les amb la finalitat d’ampliar la zona esportiva de 
Llerona, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. 
 
Proposta d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals 
reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2019 
 
 
Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 18 d'octubre de 2018, per a l'adhesió 
de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la "Xarxa de memòria i de Prevenció 
del Feixisme. Mai més" 
 
 
Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i 



      

  

aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 18 d'octubre de 2018, per avançar 
cap a un model de fiscalitat progressiva. 
 

 

 

 
3. Informació de la presidència  

 

La senyora presidenta inicia la sessió explicant les actuacions portades a terme per 
el propietari de la casa que esta a sobre de la penya  i que el dia 14 d’octubre quan 
va ploure tant i va fer baixar molta terra a la carretera, s’ha tallat la vorera per 
precaució, a possibles despreniments. 

Informa també que el proper 25 de novembre es farà la festa de la mongeta i que 
aquest any hi ha novetats i explica tot el programa de la festa. 

S’ha presentat a les Antigues Escoles de Llerona la 8a Festa de la Mongeta del 
Ganxet i el 7è Concurs de cuina, un esdeveniment que combina la feina al camp amb 
la cultura popular com els gegants, els castells i les sardanes. 

El primer tast de les mongetes del ganxet de Llerona d’aquesta temporada es farà 
durant la festa, una festa que enguany compta amb algunes novetats. El convidat 
especial d’aquesta edició serà el cuiner Marc Ribas, qui ens portarà “Joc de 
mongetes”, la versió franquesina del popular concurs de TV3 que reunirà a cinc 
restaurants de la comarca per demostrar les seves habilitats fent el millor plat de 
mongetes del ganxet. El guanyador rebrà 100 kg de mongetes del ganxet. 

 D’entre els cinc participants, n’hi haurà dos de les Franqueses: 

• CASA LA MESTRA de les Franqueses del Vallès 

• EL CAU de les Franqueses 

• EL TRABUC de Granollers 

• D.O. de Granollers 

• EL PORTAL VELL – LA CRUÏLLA de Lliçà d’Amunt  

La nostra cuinera estrella, l’Ada Parellada, porta com a novetat la realització d’un 
show cooking d’aprofitament de mongetes. 

La cuina, protagonista de la festa  

I el 7è Concurs de cuina  servirà per conèixer els plats més originals amb la mongeta 
del ganxet com a ingredient principal. El concurs comptarà amb un jurat format pels 
cuiners de renom Ada Parellada, Marc Ribas i David Vázquez. Entre les 11.30 h i les 
12.30 h, es farà la preparació final i presentació dels plats. 

 



 
4. Informació del projecte de remodelació del casal  de Llerona 

 

 
 

La senyora presidenta dona la paraula al regidor d’urbanisme senyor Jordi Ganduxé i 
a l’arquitecta municipal de les Franqueses Cristina Fuentes: expliquen tot el projecte 
de la remodelació del casal de Llerona: 

El projecte del casal de Llerona es va aprovar inicialment per decret de l’alcalde el 3 
d’agost i s’elevat a definitiu per decret l’1 d’octubre. El projecte s’ha redactat per un 
equip extern a l’Ajuntament, l’ha redactat l’arquitecte Emili Galisteo. 

El projecte actualment esta en licitació, s’ha obert el procediment de contractació de 
les obres. 

La previsió del termini d’execució de les obres es de quatre mesos. 

Es fa una descripció de tot el projecte. 

Els veïns manifesten el seu malestar perquè no es fa el teatre en aquesta fase, 
demanen que es faci. 

 

 

   

 
1. Informacions de les entitats. 
 

Festes Laurona:  pren la paraula l’Isidre en representació de Festes Laurona i 
explica l’activitat de la caminada: 

La 28a edició de la Caminada Popular de Llerona recorre 14 km de camins, i van 
participar fins a 602 persones 

La sortida s'ha fet des del Consell de poble i s'han recorregut indrets de Corró d'Avall, 
Marata, Corró d'Amunt i Llerona. Enguany, per l'estat dels camins i la inestabilitat 
meteorològica s'ha escurçat 1 km el recorregut. La ruta ha enfilat des de Llerona cap 
a l'Ajuntament i l'Escola Camins, passant per Milpins, per arribar fins als cementiri de 
Marata. Des d'allà s'ha passat per Mas Avel·li, el bosc de Can Pagès, Can Tarafa, 
Can Ramis, el bosc de Can Sala, Can Diego i a la zona esportiva de Corró d'Amunt 
s'ha gaudit d'un abundós esmorzar. Des d'allà i ja de camí de tornada, el recorregut 
ha enfilat pel Sot de la Bell, el bosc de Ca l'Eimeric, el bosc de Can Rovira de Villar i 
pel pont de la BV1433 tornada a l'inici.  

 
 
 

 



      

  

 
2. Torn obert de paraules 
 

  

La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions. 
 
Es manifesta el malestar per part dels veïns en relació a la remodelació del casal de 
Llerona, atès que no es contempla l’arranjament del teatre i demanen que es faci. 

 

   

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

 


