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PLE 25-03-19

 
ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ 

D’AMUNT

Data: 25 de març de 2019
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20.05 h a 21.30 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)
Albert Costa Serrano, del Club Ciclista de Corró d’Amunt
Maria Àngels Pou Aguàs, de l’Associació de Veïns de Sant Mamet
Núria Vilamala i Pey  com a representant del Grup Teatre Boina Corró d’Amunt
Josep Mauri Pey, del Club de Petanca de Corró d’Amunt
Mati Narvaez com a representant dels veïns i veïnes de Corró d’Amunt

Mònica Sánchez, secretaria delegada

Excusa la  seva assistència: Mossèn Josep Cardús Grau,  de la  Parròquia de Sant 
Mamet de Corró d’Amunt.

No hi assisteix: Lourdes  Díaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva 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 28 de gener de 2019. 

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 31 de gener de 2019

Proposta d’aprovació de la creació de la Comissió de Nomenclàtor de les Franqueses 
del Vallès

Proposta  d’aprovació  inicial  de  l’Ordenança  municipal  de  civisme i  convivència  de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
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Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal general de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingresos de dret públic Municipals i de 
l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per a l’exercici 2019.

Proposta d’aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació per a l’exercici 
econòmic 2019.

Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de gener de 2019, per demanar la 
no acceptació d’oliveres mil·lenàries al municipi.

PLE de data 28 de febrer de 2019

Proposta  d’aprovació  inicial  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.

Moció que presenten els grups municipals PDeCAT-Demòcrates i Socialista, i 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de febrer de 2019, per avaluar la 
conveniència de la implantació i foment d’instal·lacions fotovoltaiques al municipi.

Moció que presenta el grup municipal Socialista, i aprovada per Junta de Portaveus 
en sessió de 22 de febrer de 2019, per a garantir el servei de pediatria als centres 
d’atenció primària.

JGL de data 7 de febrer de 2019

Proposta d’autorització per a la celebració de la Copa Catalana Internacional de 
BTT a la zona esportiva municipal de Corró d’Amunt, el proper dia 10 de març de 
2019, al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

JGL de data 14 de febrer de 2019

Proposta d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la concessió 
d’ajuts a persones per raó de capacitat econòmica que restin gravades per l’Impost 
sobre béns immobles en l’exercici fiscal 2019.

JGL de data 22 de febrer de 2019

Proposta d’aprovació de l’autorització al Servei Català de la Salut de la disposició de 
l’ús dels espais dedicats a l’àmbit sanitari que s’integren en l’edifici Espai Can Prat 
situat en el terme municipal de les Franqueses del Vallès.

 JGL de data 7 de març de 2019
Proposta relativa a l’aprovació inicial del Pla especial de catàleg de masies, cases 
rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de les Franqueses 
del Vallès
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JGL de data 14 de març de 2019

Proposta d’aprovació de la realització d’una campanya de donació de sant al municipi, 
a càrrec del Banc de Sang i Teixits del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya

Registres d’entrada:

2019-E-RCPA-5 Trameten justificació subvenció exercici 2018.
2019-E-RCPA-6  Sol·licita  cessió  de  l’espai  per  l’assaig  del  teatre,  de  febrer  a 
desembre’19.
2019-E-RCPA-7 Trameten justificació subvenció exercici 2018.
2019-E-RCPA-8  Trameten  doc.  complementaria  per  la  justificació  de  la  subvenció 
exercici 2018.
2019-E-RE-374 Sol·liciten cessió de l’espai per la celebració el dia 10 de març, del Dia 
de la dona.
2019-E-RCPA-9 Notifiquen decret alcalde 2019-648, autorització xerrada 6 d’abril.
2019-E-RE-554 Sol·liciten permís per  fer  servir  l’adreça del  Consell  com a seu de 
l’entitat.
2019-E-RE-563 Sol·liciten cessió de l’espai per la celebració de les Caramelles i Sant 
Jordi.
2019-E-RE-615 Sol·liciten cessió de l’espai el dia 16 i 17 de març, per una trobada de 
nens del grup d’escoltes.
2019-E-RCPA-10 Sol·liciten la cessió de l’espai per al casal d’estiu.
2019-E-RE-678 Sol·liciten la cessió de l’espai el dia 8 de juny, per la celebració de 
l’assemblea anual de l’entitat.
2019-E-RCPA-11 Sol·liciten subvenció any 2019.
2019-E-RCPA-12 Sol·liciten subvenció any 2019.
2019-E-RE-710 Sol·liciten subvenció any 2019.
2019-E-RE-717 Sol·liciten subvenció cantaires any 2019-2020.
2019-E-RE-718 Sol·liciten subvenció inflables any 2019.
2019-E-RE-731 Sol·liciten subvenció diverses activitats any 2019.
2019-E-RE-747 Presenta doc. complementaria reg. 2019-E-RE-554.

Registres de sortida:

2019-S-RCPA-6  Comuniquem pagament aportació econòmica per concerts.
2019-S-RCPA-7  Comuniquem cessió  de  l’espai  per  assaig  de  teatre,  de  febrer  al 
desembre’19.
2019-S-RC-825 Notifiquem cessió de l’espai el dia 10 de març, per la celebració del 
dia de la dona.
2019-S-RC-928 Notifiquem trasllat Decret 445/2019 Justificació Subv.’18.
2019-S-RC-930 Notifiquem trasllat Decret 446/2019 Justificació Subv.’18.
2019-S-RC-932 Notifiquem trasllat Decret 447/2019 Justificació Subv.’18.
2019-S-RC-942 Notifiquem trasllat Decret 570/2019 Justificació Subv.’18.
2019-S-RC-997 Notifiquem trasllat Decret 665/2019 Justificació Subv.’18.
2019-S-RE-1061 Notifiquem termini sol·licitud subvenció any 2019.
2019-S-RC-1093 Notifiquem termini sol·licitud subvenció any 2019.
2019-S-RC-1094 Notifiquem termini sol·licitud subvenció any 2019.
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2019-S-RE-1062 Notifiquem termini sol·licitud subvenció any 2019
2019-S-RC-1095 Notifiquem termini sol·licitud subvenció any 2019
2019-S-RE-1156 Notifiquem cessió espai del Consell el dia 16 i 17 de març  per una 
trobada de nens del grup d’escoltes

III. APROVACIÓ PRESSUPOST ANY 2019

A continuació es procedeix a llegir la proposta:

PRESSUPOST CONSELL DE POBLE  DE CORRÓ D’AMUNT 2019

CONCEPTE INGRESSOS DESPESES

Pressupost 10.660,00 €

Aportacions entitats

 -Avv Sant Mamet                                   € 1.000,00

 -Avv Sant Mamet (nit Jove)                   € 1.000,00

 -Avv Sant Mamet (Orquestra                 € 1.000,00

   de Cambra Sant Esteve)

-Club Ciclista                                          €  1.300,00

-Grup Teatre Boina                                 €    800,00

-Club Futbol                                            €    810,00

5.910,00 €

Calendari 1.155,00 €

Pressupost participatiu 1.066,00 €

Despeses del Consell 400,00 €

Varis 2.129,00 €

TOTAL 10.660,00 € 10.660,00 €

Pren la paraula la Sra. Mati i diu que la nit jove no ha presentat el pressupost.

El Sr. Profitós pren la paraula i diu que s’ha fet una reserva i entenc que el que falta és 
que presentin el projecte on diguin en què es gastaran els diners de la subvenció.

Es condiciona rebre la subvenció sempre que presentin el pressupost.
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El  pressupost  per  aquest  any  2019  és  aprovat  per  unanimitat  dels  membres  del 
Consell.

IV. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

El president dona compte que el ressalt de Can Cabeça ja està solucionat, segons 
informació rebuda des de l’àrea de Pagesia.

Pren  la  paraula  el  Mauri  i  fa  saber  que  el  roure  de  Can Bruguera  està  mort.  El 
propietari de la finca està a l’espera de l’autorització per tallar-lo però davant el risc 
que faci mal algú demana al Consell que miri d’agilitzar el tema.

El Sr. Profitós pren la paraula i diu que aquest arbre està dintre del catàleg d’arbres 
d’interès cultural, que el seu grup ERC va presentar una al·legació per recuperar-lo. 
L’Ajuntament encara no li ha contestat i no ha pres cap decisió.
També diu que en cas de certificar la seva mort, hi hagi la  possibilitat de regalar parts 
d’aquest exemplar com a regal institucional.
El president del Consell pren la paraula i es compromet a donar resposta.

Catàleg de masies

Des del 21 de març i durant el termini d’un mes, tot i que s’ha ampliat a dos mesos, 
estarà  sotmès  a  exposició  pública  l’expedient.  Es  podrà  consultar  a  la  web  de 
l’Ajuntament o presencialment a l’àrea d’Urbanisme.
Les persones  empadronades i propietaris rebran una carta amb la informació.
En total hi ha 182 cases catalogades a tot el municipi.
Aquest catàleg recull una fitxa de la casa que està catalogada,  on diu entre d’altres, 
els elements a preservar, com s’ha de preservar i quins usos se li pot donar.

Actuacions   Consell

Les actuacions al magatzem i  entrada  del  Consell  ja estan  finalitzades.  Que  del 
25-3-19 fins al 5-4-19 està previst que la brigada faci una actuació per pintar la sala 
gran.
Les activitats que es puguin veure afectades, com són l’assaig de la Coral, Taller de 
Ioga i curs de sardanes, podran fer servir la sala polivalent de la zona esportiva.

S’ha instal·lat els focus per l’escenari i també ha arribat la guinarda de llum.
Per altra banda el dia 8 d’abril està previst canviar el teló i amb això es donarà per 
finalitzades les actuacions al Consell.

En Pep Bou, veí de Corró d’Amunt proposa per tal de dinamitzar la sala, aprofitar 
l’espai del Consell i oferir a companyies de petit format que puguin assajar a canvi de 
fer una obra. 
 
El Sr. Mauri pren la paraula i manifesta no estar d’acord, diu que si és pel Grup Teatre 
Boina sí,  però per companyies externes no.
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En Pep Bou creu que és important obrir finestra.

La Sra. Pou diu que l’escenari actualment està hipotecat amb el decorat que té.

El Pep Bou s’ofereix per fer arribar sense cap compromís un pressupost per adequar 
una mica la infraestructura.

El president troba que és una bona idea, li demana que el faci arribar i es plantejarà a  
l’Ajuntament.

Pren la paraula la Sra. Pou i diu que la proposta és bona i està pensant pel poble.

Cessió espai eleccions generals

S’informa que amb motiu de les eleccions generals que tindran lloc el dia 28 d’abril de 
2019, el Consell de Poble de Corró d’Amunt estarà a disposició de la Junta Electoral 
per a la realització d’actes de campanya electoral els següents dies:

Dies disponibles: 12, 13, 14, 17,19, 20, 21, 24 i 26 d’abril de 2019

Horari  d’utilització:  a  partir  de  les  20 hores  dies  feiners,  i  de  10  a  23 hores  els 
dissabtes, diumenges i festius.

Exposició

A nivell informatiu, la setmana del 23 al 30 d’abril  hi haurà una exposició a càrrec d’ 
Amparo Poch que porta per títol “El compromís d’una dona lliure”.

V. INFORMACIÓ DE LES ENTITATS

La Sra. Pou en representació de l’Avv Sant Mamet diu que el dia 22 d’abril està previst 
la celebració de les Caramelles amb un dinar, cantada de Caramelles, rifa dels ous i 
per a la tarda la celebració de la diada de Sant Jordi, on hi haurà entre d’altres el 
repartiment de les roses, un concurs de dibuix, i xocolatada. També s’aprofitarà per fer 
una enquesta als assistents per saber que pensen del poble.

El  Sr.  Mauri  en representació del  Club Petanca informa que cada diumenge hi  ha 
activitat de petanca. Els dissabtes s’ha deixat de fer perquè la gent es cansa d’anar al 
mateix poble.

L’Albert Costa en representació del Club Ciclista informa que el dia 20 de juliol està 
prevista la caminada nocturna.

El Sr. Profitós informa que el dia 6 d’abril el sectorial de la dona d’ERC fa una xerrada 
al Consell.

La Núria Pey en representació del Grup Teatre Boina informa que ja han començat els 
assajos i que està previst fer representacions per la Festa Major, la Festa dels avis i 
per nadal. També diu que ja estan més consolidats i esperen que vingui més gent.
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Pel que fa a la Festa Major d’aquest any la Sra. Mati fa saber que està previst llogar un 
antic autocar de Sagales, que representarà un camió de la llet dels anys 20 i 30. Estan 
buscant voluntaris per participar i vendre coses al mercat de Granollers. La idea és 
que durant l’exposició de la festa Major vagi fent el trajecte de pujada i baixada fins a 
la parada de Sagales de Granollers.

VI. TORN OBERT DE PARAULES

A continuació la Sra. Pou diu que en una plenària es va dir que es posaria un passamà 
en el camí de Can Blanxart.
El president contesta que és així, però l’obra encara no està recepcionada.
També diu que el reg que queda a mà dreta pujant cap a Cànoves, s’ha d’arreglar 
perquè la Diputació diu que no està bé.

La Sra. Pou diu que al final del carrer Clavell hi ha una caseta que donava aigua. 
Demana saber si és particular, si no ho és i no té cap mena de servei que es contempli 
la possibilitat de treure-la.

Una altra veïna demana adequar el lavabo que hi ha a la casa de la mestra, treure el 
bidet i la banyera i en el seu lloc fer un armari per guardar els estris de neteja.

La Sra. Pou també demana fer una nova valoració de la inclinació del pi que hi ha al 
pati del Consell del Poble de Corró d’Amunt.

Un veí informa que el mirall de Can Bruguera està trencat.

S’informa que en el grup de bústies de davant de Can Sala hi ha una bústia trencada i 
un bombí que caldria canviar.

Per  finalitzar  i  tenint  en  compte  que  és  l’última  sessió  d’aquesta  legislatura,  el 
president  vol  agrair   a  tots  els  presents  la  seva  assistència  i  col·laboració  en les 
sessions del Consell.

No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la 
sessió quan són aproximadament dos quarts de deu del vespre, i  de la qual estén 
aquesta acta. 
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