ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

Sessió plenària 03 09 18

Consell del Poble de Llerona

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

03/ de setembre / 2018

Durada

Des de les 20.00 fins a les 21.45 hores

Lloc

Antigues escoles de LLerona

Presidida per

Rosa Maria Pruna Esteve

Secretària 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

SÍ

Montse Vila Fortuny, vocal

SÍ

Josep Girbau, vocal

SÍ

Enric Garriga, vocal

SÍ

Salvador Dominguez Rodriguez, vocal

SÍ

Mercè Gutierrez Corchado, secretaria delegada

no

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

Queden pendents per signar les actes de mes de juny i de juliol.

2. Informació de la presidència

Internet Telecom: ha vingut el senyor Vilardebó de Telecom per explicar-ho.
Existeixen punts claus a les proximitats: a Puigracios, a la parròquia, a la residencia,
a cas d’en Josep. De Barcelona surt un cable que arriba fins a Osona. Cal obrir
ramals on es posen repetidors per arribar als majors punts possibles. De 15 a 20 MB
18 euros mensuals. Via ones, amb mal temps segueix funcionant perfectament. Els
15/20 MB d’entrada i de sortida. Impediments : si no existeix visió directa, es fa un
estudi orogràfic previ. Es fan preguntes sobre si es podria posar fibra òptica.
Pont de Llerona: les obres s’havien d’acabar, però si no acaben abans de la festa
major ho deixaran en standby. Es diu que no complia la normativa en el sentit de la
vorera i la barana. Tampoc tenia l’amplada que calia. S’instal.la sistema de contenció
per pes, ampliació de la vorera, millora del drenatge.
Inauguració zona infantil de la zona esportiva. Canvia de dia i es modifica el
programa de la festa major. Es farà el diumenge abans de les sardanes, es fara un
vermut.
Caça: es va fer una reunió camí caçadors, agents rurals per tema de la caça de la
ploma. De batudes de senglar n’hi ha hagut tres de consecutives. S’anuncien per la
web de l’Ajuntament i per xarxes socials. Fins al proper març no hi tornaran a haver
caceres.
Enllumenat: es preveu properament col.locar enllumenat a la zona del pla que no en
tenien.
Tallers d’informàtica i de memòria: s’iniciaran el proper mes d’octubre.
Jornada de salut: xerrada convocada pel dilluns 1 d’octubre.

3. Informacions de les entitats.
Festes Laurona: s’anuncien els actes de la festa major.
Hi ha queixes sobre les problemàtiques de gestió que tenen les entitats per portar a
terme la festa major.
Els tiquets de sopar cal reservar-los tant aviat com pugui.
Toc-toc teatre: informa actuació al patronat de la Garriga el 22 de setembre amb
l’obra Trampa Mortal. Inscrits a la mostra de teatre de les Franqueses. Prerarant una
nova obra.

4. Torn obert de paraules

Petició de posar containers a la carretera darrera de l’Ajuntament i de posar un nou
pas de peatons a la zona.
Millorar l’acabament de la vorera i el pont, caldria asfaltar-ho bé.
Es demana la neteja dels vorals de la carretera de la benzinera fins a la Garriga
Sorea, carrer la Fàbrica, i carrer Catalunya s’han fert molts pedaços. Es demana que
es faci nou. S’informa que esta previst canviar-lo sencer aquest setembre, es
fibrociment.
Correus, es va fer una carta des del consell del poble i l’alcalde va tenir una reunió.
Sembla que han reduït personal. No hi ha tantes queixes del veïnat com el mes de
juliol es va comentar.

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

