
      

  

  ACTA   

 

Expedient núm.:   Òrgan col·legiat:   

Sessió plenària 07 01 19  Consell del Poble de Llerona 

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ   

Tipus de convocatòria   Ordinària 

Data  7 de gener de 2019 

Durada   Des de les 20.30 fins a les 22.00 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 Si 

Elisabet Pericas Taulats, vocal SÍ 

Isidre Garriga Portolà, vocal SÍ  

Josep Pujol, vocal SI 

Montse Vila Fortuny, vocal No 

Josep Girbau, vocal SÍ 

Enric Garriga, vocal Si 

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 3 de desembre de 2018, l’acta 
s’aprova per unanimitat. 
 
A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia: 
 

  

2. 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 3840, de 31 de  desembre : Decret d'adjudicació del contracte d’obra 
per la instal·lació d’enllumenat públic als camins de Can Riambau, Ca l’Enrani, Can 
Mau, Ca l’Anima, Can Pep, Can Gregori i Can Bou Dorca i Cabirol de Llerona 
 
Decret número 3839, de 31 de  desembre : DECRET INICI EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ PER SUBMINISTRAMENT PER CANVIAR LES LLUMS DEL 
CAMP DE LLERONA 

 

PLE DEL DIA 20 DE DESEMBRE 2019 

 

Aprovació del Pla de Promoció de la Convivència i el Civisme de les Franqueses del 
Vallès 2019-2023. 

Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per raons 
d'urgència, l'expedient per a la resolució d'al·legacions i aprovació definitiva dels 
acords de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals per a l'exercici 2019. 

Moció que presenta el grup municipal socialista,  per instar el Departament de Salut a 



      

  

reconèixer l'atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari públic. 

Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 13 de desembre de 2018, per instar al 
govern municipal a establir un mecanisme per registrar l'acompliment de l'horari 
establert per part dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial. 

 

 

 

 

 
3. Informació de la presidència  

 

La senyora presidenta inicia la sessió informant de tot el que s’ha fet durant l’any 
2018, fa un repàs de tot el que des del consell del poble s’ha anat fent: camí antic de 
Vic s’ha fet el pas de vianants i s’ha il·luminat, s’ha instal·lat el semàfor de can Baldic, 
la festa de la primavera a la font de santa Margarida i el seu arranjament entre 
d’altres actuacions.  

Informa també de tota la programació dels actes de Commemoració del 80è 
Aniversari del Bombardeig de les Franqueses del Vallès. El dia 24 de gener hi haurà 
un acte institucional, a les 12 hores, a la plaça de l’Ajuntament. També s’han 
organitzat les visites guiades al camp d’aviació de Rosanes i el refugi de Can 
Sorgues.   

També informa que properament es pintarà el consell del poble, i dels colors que 
s’han escollit. 

 

 

 
4. Informacions de les entitats. 

 
Festes Laurona:  pren la paraula l’Isidre en representació de Festes Laurona i 
explica que tant el caga tió com la cavalcada dels reis hi hagut molta afluència de 
gent i que anat tot molt bé. 
  
 

 



   

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

 


