ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

Sessió plenària 04 11 19

Consell del Poble de Llerona

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

4 de novembre de 2019

Durada

Des de les 20.30 fins a les 22,20 hores

Lloc

Antigues escoles de LLerona

Presidida per

Montse Vila Fortuny

Secretària delegada

Mercè Gutierrez Corchado

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Montse Vila Fortuny

SÍ

Marina Ginestí Crusells, vocal

No

Imma Ortega Martí, vocal

Si

Isidre Garriga Portolà, vocal

SÍ

Josep Pujol, vocal

Si

Isidre Roquerias Cassa, vocal

Si

Marta Camps Viñolas, vocal

Si

Ruben Aguilera Agusti, vocal

Si

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. Presentació del consell del poble (representants polítics i entitats) i
votació per tal d’escollir els representants veïnals al consell

La senyora presidenta dona la benvinguda i presenta el nou plenari després de les
eleccions municipals del mes de maig, i agraeix la tasca feta per l’anterior equip del
consell, per el treball realitzat per millorar el poble de Llerona.
Comenta que es va ratificar els membres integrants del consell de poble de Llerona i
més concretament els representants de les entitats en el ple del 26 de setembre.
També explica que ha hagut una proposta de veïns que vol formar part del plenari, i
com que els estatuts estableix que el consell del poble estarà integrat per regidors,
representants de les associacions ciutadanes legalment constituïdes i en l’àmbit
territorial del poble, en que tindrà un màxim de deu membres, dels quals el nombre
de regidors no podrà ser superior a un terç del total. Per tant explica als presents que
donades les entitats que representen hi ha l’opció de que hi hagin representants dels
veïns, i proposa a la veïna que s’ha presentat com a representant, i que és la senyora
Marta Moliné Boixareu .
Així el plenari queda constituït de la següent manera:
Representants polítics:
Montse Vila Fortuny.- Presidenta
Marina Ginestí Crusells, Grup Municipal Junts per les Franqueses
Imma Ortega Martí, Grup Municipal Imagina Esquerra en Comú
Representants d’entitats:
Ruben Aguilera Agusti en representació del Club Esportiu Llerona
Marta Camps Viñolas en representació de l’Associació de veïns dels Gorcs
Isidre Garriga Portolà en representació de Festes Laurona
Isidre Roquerias Cassa en representació dels Regants de Llerona
Josep Pujol en representació de l’associació Toc Toc teatre Laurona
Representants dels veïns a títol particular:
Marta Moliné Boixareu
Els representants dels veïns queda pendent de ratificar-los en el pròxim ple, per tant
es fa la següent proposta:
“ATÈS que el Ple de l’Ajuntament el 11 de juliol de 2019, va designar als
regidors/es que s’indiquen a continuació per formar part del Consell del Poble
de Llerona:
Montse Vila Fortuny.- Grup Municipal Junts per les Franqueses

Marina Ginestí Crusells, Grup Municipal Junts per les Franqueses
Imma Ortega Martí, Grup Municipal Imagina Esquerra en Comú
ATÈS que en data 26 de setembre de 2019, el Ple de l’Ajuntament acorda entre
d’altres nomenar als membres integrants del consell del Poble de Llerona en
qualitat de vocals i en representació de les respectives entitats, a les següents
persones:
Ruben Aguilera Agusti en representació del Club Esportiu Llerona
Marta Camps Viñolas en representació de l’Associació de veïns dels Gorcs
Isidre Garriga Portolà en representació de Festes Laurona
Isidre Roquerias Cassa en representació dels Regants de Llerona
Josep Pujol en representació de l’associació Toc Toc teatre Laurona
ATÈS la sol·licitud d’una veïna
Poble de Llerona.

interessada en formar part del Consell del

ATÈS que es proposa escollir els representants de la ciutadania en el consell,
entre les sol.licituds presentades: la senyora MARTA MOLINÉ BOIXAREU.
AQUEST Consell de Poble de Llerona proposa l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- PROPOSAR AL PLE MUNICIPAL el nomenament de la senyora MARTA
MOLINÉ BOIXAREU, com a membre integrant del consell del Poble de Llerona
en qualitat de vocal i en representació dels veïns.
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:
Decret número 1725/2019, de 18 de juny:
Un cop celebrades les eleccions locals es constitueix la Junta de Govern Local, com
a òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, que quedarà integrada pels
membres següents:
President:
Francesc Colomé i Tenas
Vocals:
Juan Antonio Corchado Ponce

Jordi Ganduxé i Pascual
Montse Vila i Fortuny
José Antonio Aguilera Galera
Marta Reche Lavado
PLE DE L’AJUNTAMENT 15 de juny 2019:
ES declara constituïda la Corporació municipal de les Franqueses del Vallès.
VOTACIÓ DE L’ALCALDE O ALCALDESSA
La distribució dels vots entre els candidats dóna el resultat següent:
Candidats:

Vots:

Francesc Colomé Tenas
Rafael Bernabé Pérez
Amador Doncel Márquez
Maria Forns Roca

11
3
2
1

El senyor Alcalde anomena els regidors i regidores :
1. José Antonio Aguilera Galera
2. Rafael Bernabé Pérez
3. Juan Antonio Corchado Ponce
4. Francisco Domínguez Velarde
5. Amador Doncel Márquez
6. Maria Forns Roca
7. Marina Ginestí i Crusells
8. Juan Antonio Marín Martínez
9. Imma Ortega i Martí
10. Àngel Profitós i Martí
11. Marta Reche Lavado
12. Sònia Tena i Belmonte
13. Moisés Torres i Enrique
14. Montse Vila i Fortuny
15. Marta Sánchez Jiménez
16. Jordi Ganduxé i Pascual
PLE DE L’AJUNTAMENT 11 de juliol de 2019

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 1725/2019, de 18 de
juny de 2019, i 1899/2019, de 4 de juliol de 2019, sobre la
constitució de la Junta de Govern Local i la delegació de
competències de l’Alcaldia.
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1726/2019, de 18 de juny

de 2019, sobre el nomenament dels tinents/es d’Alcalde.:
Tinents/es d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i regidores membres de la
Junta de Govern Local que tot seguit es relacionen:
Primer tinent d’alcalde: Juan Antonio Corchado Ponce
Segon tinent d’alcalde: Jordi Ganduxé i Pascual
Tercera tinenta d’alcalde: Montse Vila i Fortuny
Quart tinent d’alcalde: José Antonio Aguilera Galera
Cinquena tinenta d’alcalde: Marta Reche Lavado

Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1727/2019, de 18 de juny
de 2019, sobre el nomenament dels regidors/es delegats i la
creació
de
les
diferents
àrees
i
regidories
que
integrenl’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Regidor/a delegat/a Àrees o regidories
Marina Ginestí i Crusells Àrea de Presidència: Comunicació, Protocol i Relacions
Institucionals, i Processos Estratègics
Jordi Ganduxé i Pascual Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient
Juan Antonio Corchado Ponce Regidoria de Cultura
Sonia Tena Belmonte Regidoria de Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i
Activitats
José Antonio Aguilera Galera Regidoria d’Educació
Montse Vila i Fortuny Regidoria d’Esports
Marta Reche Lavado Regidoria de Feminisme i Igualtat
Sonia Tena Belmonte Regidoria de Gent Gran
Montse Vila i Fortuny Regidoria d’Hisenda
Marta Reche Lavado Regidoria d’Infància i Joventut
Moises Torres Enrique Regidoria d’Obres, Serveis i Mobilitat
Juan Antonio Corchado Ponce Regidoria de Participació i Relacions Ciutadanes
Jordi Ganduxé i Pascual Regidoria de Pla de Barris
Marta Sánchez Jiménez Regidoria de Polítiques Socials i Habitatge
Montse Vila i Fortuny Regidora de Règim Intern
Marina Ginestí Crusells Regidoria de Sanitat i Salut Pública
Juan Antonio Marín Martínez Regidoria de Seguretat Ciutadana, Civisme i
Convivència
Marta Reche Lavado Regidoria de Turisme
Jordi Ganduxé i Pascual Regidoria d’Urbanisme

Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1808/2019, de 26 de juny
de 2019, sobre el nomenament de la presidència i vicepresidència
del Patronat municipal d’Esports.

Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1807/2019, de 26 de juny
de 2019, sobre el nomenament de la presidència i vicepresidència

del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1805/2019, de 26 de juny
de 2019, sobre el nomenament de la presidència del Consell de
Poble de Llerona.
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1804/2019, de 26 de juny
de 2019, sobre el nomenament de la presidència del Consell de
Pagesia.
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1809/2019, de 26 de juny
de 2019, sobre el nomenament de la presidència del Consell
Escolar Municipal.

NOMENAR ELS MEMBRES
COL·LEGIATS MUNICIPALS

INTEGRANTS

DE

DIFERENTS

ÒRGANS

CONSELL DEL POBLE DE LLERONA:
Vocal Sra.. Marina Ginesti Crusells representant del grup Junts per les Franqueses
Vocal sra. Imma ortega marti del grup Imagina Esquerra en comú
PLE DE L’AJUNTAMENT 26 de setembre de 2019:
PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE
LES ENTITATS DE LLERONA COM A MEMBRES INTEGRANTS DEL CONSELL
DE POBLE DE LLERONA:
ES NOMENEN COM A MEMBRES INTEGRANTS DEL CONSELL DEL POBLE DE
LLERONA EN QUALITAT DE VOCALS I EN REPRESENTACIÓ DE LES ENTITATS
QUE HAN VOLGUT FORMAR-HI PART, LES SEGUENTS PERSONES:

Ruben Aguilera Agustí, en representació del Club Esportiu de
Llerona
Marta Camp Vinyolas, en representació de l’Associació de Veïns Els
Gorcs
Isidre Garriga Portolà, en representació de la Comissió Festes
Laurona
Isidre Roquerias, en representació de Regants de Llerona

Josep Pujol Garriga, en representació de l’Associació Toc Toc
Teatre Laurona

PLE DE L’AJUNTAMENT 17 d’octubre de 2019:
Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses de resposta a la
sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses
polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació
PLE DE L’AJUNTAMENT 30 d’octubre de 2019:
Proposta d’aprovació del conveni per a la millora del servei de transport de viatgers
per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès
pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019

3. Informació de la presidència

La senyora presidenta inicia la sessió informant sobre les obres que va iniciar
l’empresa Befesa i que actualment estan precintades per part de l’ Ajuntament atès
que no havien sol·licitat els permisos corresponents.
En un altre ordre de coses comenta el projecte en relació al centre de menors de la
Fundació Mercè Fontanillas, posa en coneixement dels presents un resum cronològic
dels tràmits realitzats fins a data d’avui, en el que comenta que s’amplia el període
d’al·legacions fins al mes de desembre.
Informa sobre la propera retirada els semàfors del foto vermell, i comenta que s’estan
buscant alternatives abans no es retirin definitivament.
Informa sobre la propera 9a Festa de la Mongeta del Ganxet que es celebrarà el 24
de novembre, un esdeveniment que combina la feina al camp amb la cultura popular
com els gegants, els castells i les sardanes.
El primer tast de les mongetes del ganxet de Llerona d’aquesta temporada es farà
durant la festa, i els convidats especials d’aquesta edició seran el cuiner Marc Ribas,
ens portarà “Joc de mongetes”, la versió franquesina del popular concurs de TV3 i la
Judit Martin, humorista del Polònia de TV3.

4. Informacions de les entitats.- la senyora presidenta invita a les entitats
presents que si tenen quelcom que comunicar.
Pren la paraula el senyor Isidre Garriga en representació de l’entitat festes Laurona i
informa que el proper 10 de novembre es farà la caminada popular.
Pren la paraula el representant dels regants el senyor Isidre Roquerias i demana que
que es facin batudes del senglar perquè estan fent malt be els camps sembrats.
Pren la paraula el representant del club Esportiu Llerona, Ruben Aguilera, informant
que la temporada de futbol s’ha iniciat en el mes de setembre i que hi ha 34 equips
13 femenins i 21 masculins.
Pren la paraula la representant de l’Associació de veïns dels Gorcs, la senyora Marta
Camp, explica les tasques portades a terme i línies de treball futures en relació al
centre de menors de Can Santa Digna, informant de que formularan al·legacions al
projecte i que qui vulgui pot adherir-se.
5.-Torn obert de paraules.La senyora PRESIDENTA dóna pas a les intervencions.

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

