PLE 26-11-18

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ
D’AMUNT
Data: 26 de novembre de 2018
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20.00 h a 21.40 hores, aproximadament.
Lloc: Seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt
Hi assisteixen:
Jordi Ganduxé Pascual , president (Grup municipal PDeCAT-Demòcrates)
Àngel Profitós Martí, vocal (Grup municipal ERC-AM)
Àlex Vega Sabugueiro, vocal (Grup municipal ILFC-E)
Núria Vilamala i Pey com a representant del Grup Teatre Boina Corró d’Amunt
Maria Àngels Pou Aguàs, de l’Associació de Veïns de Sant Mamet
Mati Narvaez com a representant dels veïns i veïnes de Corró d’Amunt
Mònica Sánchez, secretaria delegada
Excusen la seva assistència: Mossèn Josep Cardús Grau, de la Parròquia de Sant
Mamet de Corró d’Amunt.
No hi assisteixen: Josep Mauri Pey, del Club de Petanca de Corró d’Amunt,
Lourdes Díaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva de Corró d’Amunt,
Albert Costa Serrano, del Club Ciclista de Corró d’Amunt
I. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El president declara vàlidament oberta la sessió i dóna la benvinguda als
assistents.
Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió del 24 de setembre de 2018.
La Sra. Pou pren la paraula i demana que es revisin les actes que estan penjades a
la web, perquè en algunes apareix l’ordre del dia i no l’acta.
A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia:
II. INFORMACIONS DIVERSES (lectura acords Junta Govern Local, decrets de
l’Alcalde, acords Ple, entrades i sortides registre Consell del Poble de
Corró d’Amunt)
PLE de data 25 d’octubre de 2018
Proposta de ratificació del nomenament de la representant del veïnat de Corró
d’Amunt com a membre integrant del Consell del Poble de Corró d’Amunt.
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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.
JGL de data 27 de setembre de 2018
Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica de l’ajuntament a l’ADF Montseny –
Congost corresponent a l’exercici de 2018 per al finançament de les tasques de
prevenció d’incendis.
Proposta d’aprovació de la pròrroga per dos anys més del conveni subscrit entre
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i la Diputació de Barcelona per al
desenvolupament del programa de suport als ens locals per a l’impuls i consolidació
dels serveis de mediació ciutadana, acceptació de l’ajut econòmic i generació de
crèdit al pressupost vigent de la Corporació.
JGL de data 4 d’octubre de 2018
Proposta d’aprovació de la pròrroga per un any més del contracte de
subministrament d’equips de cardioprotecció (desfibril·ladors) i formació del
personal per al seu ús.
Proposta d’aprovació de l’activitat titulada “Iniciació al Ioga” per a la gent gran de
Corró d’Amunt i Marata.
Proposta per denunciar el mal funcionament del servei que la Societat Estatal
Correos y Telegrafos, SA, presta a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i
exigir-ne el seu correcte funcionament.
JGL de data 12 d’octubre de 2018
Proposta d’aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el concurs
oposició lliure per a la selecció d’una plaça d’oficial de 1ª, enquadrada en el grup C,
subgrup C2 vacant a la plantilla de personal laboral fix d’aquest ajuntament i inclosa
a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2018.
JGL de data 8 de novembre de 2018
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de les obres per a la
construcció d’una aula de natura al Parc del Falgar, al terme municipal de les
Franqueses del Vallès.
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JGL de data 15 de novembre de 2018
Proposta d’aprovació de la pròrroga per un any més del contracte de servei de
reparació, conservació i manteniment de camins municipals de les Franqueses del
Vallès.
Proposta d’aprovació de l’activitat formativa per a manipuladors d’aliments per a
establiments minoristes de l’alimentació de les Franqueses del Vallès.
Registres d’entrada:
2018-E-RCPA-30 Sol·liciten l’ús de les instal·lacions del Consell per la celebració
de la castanyada i activitats de nadal
2018-E-RCPA-31 Sol·liciten l’ús de les instal·lacions del Consell per la celebració
de la Festa de la Vellesa, el dia 7 d’octubre de 2018
2018-E-RE-1662 Sol·liciten l’ús de les instal·lacions per les diferents activitats
(pintura, coral)
2018-E-RE-1663 Sol·liciten l’ús de les instal·lacions del Consell per la celebració de
la castanyada i activitats de nadal
2018-E-RCPA-32 Sol·liciten la sala gran del Consell per realitzar la vacunació gripal
2018-E-RCPA-33 Sol·liciten l’ús de les instal·lacions per realitzar el taller de Ioga
(octubre’18 a desembre’18) i el taller de Memòria (octubre’18 a juny’19)
2018-E-RE-1836 Sol·liciten disposar del Consell per la celebració de la castanyada
el dia 1 de novembre
2018-E-RCPA-34 Notificació de l’acord del ple de ratificació del nomenament de la
Sra. M. Narvaez com a membre integrant del Consell del Poble de Corró d’Amunt
2018-E-RE-1890/1 Sol·liciten l’ús de la sala gran del Consell el 16 de novembre, per
la celebració d’una assemblea
2018-E-RE-2051 Sol·liciten l’ús del Consell el 5 de desembre per la celebració d’un
sopar amb els col·laboradors i actors de la Castanyada
Registres de sortida:
2018-S-RE-2160 Comuniquem cessió de l’espai per realitzar l’assaig de sardanes
2018-S-RCPA-22 Comuniquem cessió de l’espai el 7 d’octubre de 2018, per la
celebració de la festa de la vellesa
2018-S-RE-2244 Comuniquem cessió de l’espai per diferents activitats (curs de
pintura i assaig Coral)
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2018-S-RCPA-23 Comuniquem nou representant de veïns i veïnes de Corró
d’Amunt al Consell del Poble de Corró d’Amunt
2018-S-RE-2437 Comuniquem cessió de l’espai per diferents activitats (Castanyada
i Nadal)
2018-S-RCPA-24 Comuniquem cessió de l’espai els dies 15 i 16 de desembre, per
la celebració del Campionat de Catalunya de Múixing
2018-S-RCPA-25 Comuniquem cessió de l’espai el 31 d’octubre, per la vacunació
gripal
2018-S-RCPA-26 Traslladem queixa relativa a la neteja de les instal·lacions del
Consell i apertura de la zona esportiva de Corró d’Amunt
2018-S-RE-2567 Comuniquem la cessió de l’espai el dia 1-11-18, per la celebració
de la Castanyada
2018-S-RCPA-27 Comuniquem la cessió de l’espai per la realització del Taller de
Memòria i Ioga
2018-S-RE-2661 Comuniquem la cessió de l’espai el 16 de novembre, per la
celebració d’una assemblea
III.
DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DELS
VEÏNS I VEÏNES DE CORRÓ D’AMUNT COM A MEMBRE INTEGRANT DEL
CONSELL DE POBLE DE CORRÓ D’AMUNT
El president dona la benvinguda a la senyora Mati Narvaez com a nova
representant dels veïns i veïnes dins del Consell del Poble de Corró d’Amunt.
La Sra. Pou pren la paraula i suggereix que tenint en compte que el Mossèn no pot
assistir a les plenàries per problemes de mobilitat, que es miri perquè pugui delegar
la seva representació com a membre del Consell en alguna persona, fins que
finalitzi aquesta legislatura.
El Sr. Profitós planteja, si no per ara per la legislatura vinent, que en comptes que hi
hagi un representant de la Parròquia hi puguin haver més representants veïnals,
podrien ser 3 representants veïnals i 4 que siguin de les entitats.
IV.

INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

A continuació el president dona compte dels següents assumptes:
Parc Can Suquet
Ha finalitzat l’actuació per tornar a adequar el parc de Can Suquet. S’ha instal·lat un
balancí i un gronxador i s’ha adequat l’espai amb petites feines als elements més
malmesos de l’espai.
A més s’ha fet una actuació amb la col·locació d’unes pedres al parc per retenir les
continues esllevadisses.
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També s’ha requerit als veïns propietaris dels solars a tocar de l’accés a l’entrada
del Parc pel carrer Tibidabo que tallin els xiprers, per tal de millorar l’accés, si no ho
fan, l’Ajuntament procedirà i se li cobrarà el cost de l’actuació.
Manteniment de camins
S’ha informat a l’àrea de Pagesia de l’estat d’alguns camins.
Segons ens van informar des de l’àrea de Pagesia, amb les pluges s’han fet mal bé
tots i han tingut de prioritzat per tal que tothom pogués passar. Ara de mica en
mica, s’aniran arreglant.
Demanen que si hi ha algun camí que estigui intransitable que ho facin arribar o bé
al Consell o bé a l’àrea de Pagesia.
Veïns informen que el camí de Can Blanxart a Can Borra està intransitable i que cal
una actuació urgent, el camí de Can Marc que va des de la urbanització de Can
Suquet a Ca l’Esmandia també està força malament i cal una actuació, al més aviat
possible.
Un veí pren la paraula i diu que la regidora va dir que es posaria tutú i no s’està
complint, que al camí de Can Picutí ha passat l’anivelladora i no han tapat els sots i
que segueixen tirant rajoles i ferros.
També diu que a Can Bruguera han fet una cuneta per conduir l’aigua i vol saber si
això ho ha fet l’Ajuntament o la Diputació, o l’ha fet el propietari. Es pren nota i es
farà la consulta.
Pel que fa als ressalts de Can Cabeça el senyor Àlex Vega fa saber que un d’ells
està més alt i els vehicles toquen encara que passis a poc a poc.
Camí Cal Ferrer
S’ha procedit a tallar les branques del camí de Cal Ferrer i de la corba de Can
Suquet.
Neteja dependències Consell
S’ha trasllat per escrit una queixa per la neteja insuficient que s’està fent del
Consell.
Des de divendres passat l’àrea d’Esports està fent la supervisió de les
instal·lacions. L’àrea d’Esports en aquesta supervisió s’han trobat mancances que
s’han comunicat als adjudicataris i se’ls ha demanat una actuació extraordinària de
neteja urgent.
Per altra banda, una vegada realitzada aquesta actuació, la neteja d’aquestes
dependències s’hauran de realitzar amb la periodicitat que sigui més adient ( 2-3
cops per setmana si s’escau) per tal de que els usuaris puguin fer ús d’aquests
espais de forma continuada i sense incidències.
Pren la paraula la senyora Mati i pregunta si no es podria sancionar per no complir
el conveni.
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El president diu que l’àrea d’Esports ho podria fer i ell com a president ho podria
exigir però creu que és millor anar per les bones i no per les dolentes.
Pren la paraula un veí que forma part del Club d’Hoquei per informar de la
deixadesa en què es troben les instal·lacions esportives i demana saber qui és el
responsable.
Obres Consell
Llar de foc
L’enderroc ha finalitzat.
L’àrea d’Obres i Serveis ha proposat continuar fent actuacions que consistiran en
un repàs del revestiment interior, retirada d’instal·lacions i elements obsolets, repàs
d’instal·lacions, grapat i valoració d’esquerdes i fissures, sanejat d’humitats i altres
petites actuacions, i finalment una actuació de pintura interior.
Per això necessiten que les entitats buidin tot l’espai per poder-ne treballar. El
president troba adient fer aquesta millora, sabem que no és fàcil i l’esforç que
implica, però creu que ara és el moment per fer aquesta actuació. En qualsevol cas,
si es decideix no buidar l’espai, llavors l’actuació es donarà per finalitzada.
Per facilitar el trasllat del material a les entitats el president informa que s’ha
sol·licitat a Esports poder disposar d’un espai temporalment a la zona esportiva per
traslladar el material mentre duri les actuacions. Restem a l’espera d’una resposta.
Estat voreres
El president explica que tot i que estava previst que ja estiguessin acabades,
segurament no serà fins a finals de nadal.
Recordatori Taller de Memòria
Es recorda que el dia 21 de novembre s’ha iniciat el Taller de Memòria, si algun veí
o veïna està interessat a fer-lo, es pot posar en contacte amb l’àrea de Gent Gran.
V.

INFORMACIÓ DE LES ENTITATS

La senyora Pou en representació de l’Avv Sant Mamet informa dels diferents actes
que tenen previstos per aquests Nadal.
El dia 24 de desembre hi haurà la missa del Gall que aquest any serà a les 22 h.
El dia 30 de desembre a l’església de Corró d’Amunt tindrà lloc el concert de nadal
i el dia 4 de gener la recepció dels patges reials.
VI.

TORN OBERT DE PARAULES

Veïns es tornen a queixar de l’excés de velocitat dels vehicles que travessen el
nucli urbà de Corró d’Amunt.
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El president diu que el tema de la pacificació ja està passat a la Diputació, ja que
són ells qui poden posar mesures. Està reclamat però encara no han dit res.
Entre els veïns es parla de posar un radar mòbil, sobretot a les 7.30 h del matí, que
és quan la majoria de vehicles baixen.
El senyor Profitós diu que la Policia en disposa i que al ser dintre del poble creu que
es podria posar. En canvi té dubtes si fora del poble no ha de ser la Diputació qui el
posi.
Un altre veí es queixa perquè a la rotonda de Can Ferrer els vehicles aparquen en
la zona de ratlles blanques dificultant la visibilitat dels vehicles que volen incorporarse a la carretera.
Es demana que els multin, sobretot als que aparquen a primera hora del matí, i la
instal·lació d’unes pilones el més aviat possible.
Els veïns tornen a reiterar la necessitat de pacificar el tram de la carretera al seu
pas pel nucli urbà de Corró d’Amunt i que cal fer el que sigui perquè la gent no
prengui mal.
La senyora Mati informa que a l’alçada de Can Poneta hi ha part de l’asfalt que està
menjat.
Pren la paraula la senyora Pou i fa arribar les següents queixes relatives al Parc de
Can Suquet:
Les manetes del balancí són molt grosses, i un nen petit no pot agafar-la.
Algunes de les tanques metàl·liques estan trencades, hi ha perill que un nen pugui
caure.
No s’ha posat cap tobogan ni cap molla i falta algun banc de fusta per seure.
Per altra banda fa saber als assistents que segons l’assemblea que es va celebrar
el 16 de novembre, la nova presidenta de l’Avv Sant Mamet és la senyora Dolores
Perez.
Un veí demana si es podria mirar d’ajudar al veïnat perquè no acaba d’arribar el
wifi.
Pren la paraula el senyor Àlex Vega per informar que a l’altura del carrer Unió, 25
no hi ha llum als fanals i que hi ha un sotrac que està tapat provisionalment amb
ciment.
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca
la sessió quan passen deu minuts de dos quarts de deu del vespre, i de la qual
estenc aquesta acta.
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