
      

  

  ACTA   

 

Expedient núm.:   Òrgan col·legiat:   

Sessió plenària 01 04 19  Consell del Poble de Llerona 

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ   

Tipus de convocatòria   Ordinària 

Data  1 d’abril de 2019 

Durada   Des de les 20.30 fins a les 21.40 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 Si 

Isidre Garriga Portolà, vocal SÍ  

Josep Pujol, vocal Si 

Montse Vila Fortuny, vocal Si 

Josep Girbau, vocal No 

Enric Garriga, vocal No 

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 4 de març de 2019, 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:   
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 7 DE MARÇ DE 2019: 
 
Aprovació de l’ADHESIÓ de l’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES al “Pacte 
contra la segregació escolar a Catalunya: un compromís per l’èxit educatiu” i 
APROVAR LA SIGNATURA del mateix 
 
S’APROVA INICIALMENT el Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres 
construccions en sòl no urbanitzable del municipi de les Franqueses del Vallès. 

 

PLE DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2019  

 

Moció que presenta el grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú - Entesa,  
per denunciar els problemes recurrents del servei de rodalies al municipi. 
 
Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, , de 
condemna als atemptats terroristes perpetrats a dues mesquites de Nova Zelanda i 
en defensa de la llibertat de culte. 
 

 

 



      

  

 
3. Informació de la presidència  

 

La senyora presidenta inicia la sessió informant que Festes Laurona i el Consell del 
Poble de Llerona han preparat una festa per donar la benvinguda a la primavera al 
Parc del Falgar. Diumenge, des de les 10 del matí, el parc s'omplirà d'activitats i 
tallers.  

La festa comptarà amb la presència de la il·lustradora Pilarín Bayés que donarà un 
cop de mà als participants del taller de dibuix, una reconeguda dibuixant i ninotaire 
catalana.  La senyora Pilarín ha il·lustrat al voltant de set-cents llibres, traduïts a 
diverses llengües, i ha treballat en infinitat de formats: auques, cartells, murals grans, 
sense oblidar la seva faceta d'escultora. 

També està prevista la visita de l'ambientòleg, Martí Boada. Durant el matí també es 
podrà pujat al trenet que recorrerà el parc. 

Informa també de la sortida de la gent gran que es farà al MNAC el 10 d’abril i la 
sortida que fa Llerona també amb la gent gran el 27 d’abril al palau de la Generalitat i 
Poble Espanyol. 

Explica que ja han acabat les obres d'instal·lació d'enllumenat públic a la zona nord 
del Pla de Llerona, en un espai amb habitatges disseminats en un entorn rural i amb 
una xarxa de camins de trànsit de vehicles i vianants. En total, s'instal·laran 59 
fanals, amb enllumenat tipus LED, i es farà el corresponent desplegament de la xarxa 
elèctrica d’enllumenat públic, mitjançant una instal·lació aèria amb pals de fusta. 

Reitera la informació del catàleg de la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès per a la seva adaptació a la 
legislació urbanística en relació al règim d’ús del sòl no urbanitzable.  

 

 
4. Informacions de les entitats. 

 
El grup de teatre Toc-toc, comenta que estan preparant una preformans per la 
festa d’obertura del casal de Llerona.  
 
Festes Laurona informa que ja estan preparant les activitats de primavera i la 
festa major. 
 

 

 

 

   



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

 


