Mónica Sánchez Pedraza (1 de 2)
Secretaria delegada del Consell del Poble de Corró d’Amunt
Data Signatura: 06/06/2019
HASH: f23ef202132bf49a63ff1cf6fb9fbb4a

PLE 28-01-19
ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ

D’AMUNT

Excusen la seva assistència: Mossèn Josep Cardús Grau, de la Parròquia de Sant
Mamet de Corró d’Amunt, 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.
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.
També es compta amb la presència de la Regidora de l’àrea d’Agricultura, Territori i
Sostenibilitat, M. Rosa Pruna, i la Tècnica de l’àrea, M.Teresa Serra.
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 26 de novembre de 2018.
A continuació es passa a tractar el punt 3 de l’ordre del dia per tal que una vegada
finalitzat aquest punt la regidora i tècnica de l’àrea de Pagesia puguin marxar.
III. PRESÈNCIA DE LA REGIDORA I TÈCNICA DE L’ÀREA D’AGRICULTURA PER
TRACTAR EL TEMA DEL MANTENIMENT DE CAMINS
La Sra. Pruna es dirigeix als assistents i abans de fer una breu explicació sobre el
tema del contracte de camins fa saber als assistents que avui són aquí per millorar.
Explica que al terme municipal de Corró d’Amunt és on actualment hi ha més camins
del municipi i el nostre municipi és un dels que més diners destina per arreglar-los.
Actualment l’adjudicatari del manteniment dels camins és l’empresa Excavacions i
Obres Públiques Requena, SA.
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Mònica Sánchez, secretaria delegada

Número : 2019-0003 Data : 06/06/2019

Jordi Ganduxé Pascual , president (Grup municipal PDeCAT-Demòcrates)
Àngel Profitós Martí, vocal (Grup municipal ERC-AM)
Àlex Vega Sabugueiro, vocal (Grup municipal ILFC-E)
Albert Costa Serrano, del Club Ciclista de Corró d’Amunt
Mati Narvaez com a representant dels veïns i veïnes de Corró d’Amunt

ACTA CORRO AMUNT

Data: 28 de gener de 2019
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20.05 h a 21.12 hores, aproximadament.
Lloc: Seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt
Hi assisteixen:

PLE 28-01-19
La regidora explica que juntament amb el responsable de l’empresa van anar a veure
l’estat dels camins i es va detectar que en alguns camins s’arrambava la terra al bosc.
Ara com ara, l’empresa ja s’ha gastat tot el seu pressupost a causa del mal temps que
hem tingut i que ha fet malbé molts dels camins.
Un veí pren la paraula i fa saber que el camí de la Vinya del Turó entre Can Bertran i
Ca l’Eixiquet s’ha transformat en un torrent, ja que hi ha una part que s’ha descalçat i
cal posar àrid. També afegeix que no es compleix l’article 12 del plec de clàusules.

Pren la paraula l’Àlex Vega i fa saber que amb els ressalts que s’han fet a Can Cabeça
els vehicles toquen.

Número : 2019-0003 Data : 06/06/2019

Pren la paraula el Sr. Àlex Vega i exposa les queixes que els veïns l’han fet arribar per
la presència de metalls i ferros en el material utilitzat i que provoquen punxades als
vehicles.
Pren la paraula la regidora, Rosa Pruna, i explica que l’empresa hi ha anat amb un
detector de metalls a fer-ne la comprovació.
També vol aclarir que el material que s’utilitza no entra de la recicladora que tenim al
nostre municipi.
Un veí pren la paraula i diu que dia sí i dia també es troben amb rodes punxades.

La tècnica de l’àrea explica que el motiu que siguin més alts és perquè la maquinària
és molt grossa i és difícil d’ajustar, però que si cal, es rebaixarà sobretot a Can
Cabeça.
Per altra banda l’Àlex Vega pren la paraula i diu que si l’empresa no compleix les
condicions, primer se l’hauria d’avisar i si no compleix retirar-li.
La regidora diu que ja hi estan a sobre i el que pot dir és que l’empresa es penedeix
d’haver agafat la concessió.
Un veí pren la paraula i proposa enquitranar o posar portland a poc a poc
Pren la paraula la Sra. Mati que diu que seria una forma d’estalviar-se diners però
també pensa que si s’asfalten, seria una via ràpida pels vehicles.
Pren la paraula l’Àngel Profitós i pregunta a la regidora que si el material que es fa
servir ja no és de la nostra recicladora com és que continúen havent-hi punxades? I
pregunta qui ho revisa? Qui fa el control de qualitat? Qui certifica que el material sigui
bo?
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Un altre veí pren la paraula i diu que el camí de Can Cot s’haurien d’arreglar els
xaragalls d’aigua.
La M. Teresa Serra contesta que està pendent d’arreglar.

ACTA CORRO AMUNT

Pren la paraula la Sra. Teresa i diu que a tots els camins s’hi posa àrid, a excepció de
tres i que per la primavera es mirarà de buscar una solució.

PLE 28-01-19
La tècnica contesta que la revisió és visual, també diu que si el material reciclat que es
fa servir no va bé es pot posar material de cantera.
Pren la paraula l’Albert Costa i diu que hi ha moltes arrambades de terra, diu que si es
reconduís l’aigua i es compactes correctament s’estalviaria.
La Rosa Pruna diu que l’adjudicació es va fixar per un any, i s’ha prorrogat per un any
més i que el més segur és que no voldrà prorrogar-ho.

Per altra banda també fa saber que la corba del camí de sortida de Can Suquet es
glaça i demana si no es podria fer quelcom per evitar el perill.
En aquests moments la regidora i la tècnica de l’àrea de Pagesia marxen.

Número : 2019-0003 Data : 06/06/2019

Un veí diu que per molta voluntat que posi l’empresa, com és que no se’l sanciona.
S’ha de fer un control per part de l’Ajuntament, té la sensació que l’Ajuntament no s’hi
posa de debò, que és un mal endèmic.
També fa saber que al camí de Can Diego la terra queda acumulada als vorals, al
costat del bosc.

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 29 de novembre de 2018
Moció que presenta el grup municipal Partit Popular, i aprovada per Junta de
Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, per a l’adopció de mesures per
regular i reglamentar la circulació dels patinets elèctrics o vehicles de mobilitat
personal
Moció que presenten el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa i
grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de
novembre de 2018, per instar el Departament d’Ensenyament a aturar els treballs
d’elaboració i aprovació del decret de menjadors.
Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, per a la
implantació de la T-Mobilitat.
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Pren la paraula la Sra. Mati creu important que no hi hagi claus, perquè si hi han de
passar ambulàncies, bombers, no pot ser que punxin.

ACTA CORRO AMUNT

La Teresa Serra diu que abans es prioritzava segons el camí però ara tots es fan un
cop l’any.
Amb els darrers aiguats es van prioritzar alguns camins per poder passar.
També diu que insistiran que no hi hagi claus.

PLE 28-01-19
Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, perquè es
derogui el delicte d’injúries a la Corona i per reafirmar el compromís amb els valors
republicans i la democràcia.
PLE de data 20 de desembre de 2018
Moció que presenta el grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en
sessió de 13 de desembre de 2018, per instar el Departament de Salut a reconèixer
l’atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari públic.

Proposta d’autorització presentada pel Club Canicross Les Franqueses amb motiu de
la celebració del Campionat de Catalunya de Muixing Terra a les Franqueses del
Vallès, els propers dies 15 i 16 de desembre de 2018 al terme municipal de les
Franqueses del Vallès
JGL de data 27 de desembre de 2018
Proposta d’aprovació d’un conveni entre l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, la
“Fundació privada de les Franqueses del Vallès per a la gent gran” i l’Institut català de
salut (SAP Granollers-Mollet) per al desenvolupament d’un programa d’atenció a la
gent gran en situació de necessitat i fragilitat de les Franqueses del Vallès.

Número : 2019-0003 Data : 06/06/2019

JGL de data 13 de desembre de 2018

Registres d’entrada:
2018-E-RE-2119 Sol·liciten la cessió del Consell per la celebració el dia 31-12-18 de
Cap d’any
2018-E-RE-2243 Sol·liciten la cessió del Consell el dia 23 de desembre per realitzar un
esmorzar amb els jugadors de futbol
2018-E-RE-2281 Sol·liciten subvenció per la contractació de músics per a dur a terme
uns concerts
2019-E-RCPA-1 Sol·liciten l’espai del Consell per realitzar el Taller de Ioga del 10-1-19
al 20-6-19
2019-E-RCPA-2 Presenten justificació de la subvenció de l’exercici 2018
2019-E-RCPA-3 Presenten justificació de la subvenció de l’exercici 2018
2019-E-RCPA-4 Presenten justificació de la subvenció de l’exercici 2018
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Proposta d’aprovació de les bases que han de regir l’atorgament de les bonificacions
de transport per a persones jubilades i pensionistes i altres col·lectius que compleixin
els requisits establerts, per a la convocatòria de l’any 2019

ACTA CORRO AMUNT

JGL de data 29 de novembre de 2018

PLE 28-01-19

A continuació el president informa que al Parc de Can Suquet s’instal·larà un tobogan i
es procedirà a arreglar la tanca metàl·lica.
Les voreres estan finalitzades i es posarà un passamà al camí de Can Blanxart.
També hi han instal·lat pilones a la rotonda de Cal Ferrer per evitar que els vehicles
segueixin aparcant i facilitar la incorporació dels vehicles a la carretera sense que hi
hagi perill.
També es recorda que al Consell es realitza un taller de Ioga dirigit a les persones
majors de 65 anys. Si algú està interessat, es pot posar en contacte amb l’àrea de
Gent Gran.

Número : 2019-0003 Data : 06/06/2019

IV. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Pren la paraula la Sra. Mati i pregunta si es posaran ressalts on s’han fet les voreres.
El president contesta que és la Diputació qui té l’explotació.
Pren la paraula l’Albert Costa i diu que els cotxes no haurien d’aparcar a sobre les
voreres que s’han fet noves, perquè es degraden.
V. INFORMACIÓ DE LES ENTITATS
Pren la paraula l’Albert Costa en representació del Club Ciclista de Corró d’Amunt per
informar que el pròxim 10 de març tindrà lloc la Copa Catalana de BTT i que l’accés a
Corró d’Amunt estarà tallat.
A continuació pren la paraula l’Àngel Profitós i fa saber que el pròxim 17 de febrer la
Coral de Corró d’Amunt farà un concert solidari al Centre Cultural de Bellavista.
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2018-S-RE-2905 Notifiquem la cessió de l’espai el dia 5-12-18 per un sopar amb els
actors de la castanyada
2018-S-RE-3099 Notifiquem la cessió de l’espai el 31-12-18 i 1-1-19 per la celebració
de Cap d’any
2018-S-RE-3120 Notifiquem la cessió de l’espai el dia 23-12-18, per un esmorzar amb
els jugadors de futbol
2018-S-RCPA-28 Trasllat Providència aprovació despeses pressupost any 2018
2019-S-RE-124 Notifiquem termini presentació justificació subvenció CPCA Any 2018
2019-S-RCPA-1 Notifiquem termini presentació justificació subvenció CPCA Any 2018
2019-S-RCPA-2 Notifiquem termini presentació justificació subvenció CPCA Any 2018
2019-S-RCPA-3 Notifiquem termini presentació justificació subvenció CPCA Any 2018
2019-S-RCPA-4 Notifiquem termini presentació justificació subvenció CPCA Any 2018
2019-S-RCPA-5 Comuniquem la cessió de l’espai per la realització del taller de Ioga
del 10-1-19 al 20-6-19

ACTA CORRO AMUNT

Registres de sortida:

PLE 28-01-19
VI. TORN OBERT DE PARAULES
Pren la paraula el Sr. Àngel Profitós i explica que el dia 24 de gener es van quedar
sense llum durant aproximadament 7 hores i demana si l’Ajuntament pot mirar a partir
de quant temps es pot reclamar a la companyia responsabilitats.

Número : 2019-0003 Data : 06/06/2019
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No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la
sessió quan són aproximadament un quart de deu del vespre, i de la qual estenc
aquesta acta.

