Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

CPCA/2019/3

Consell del Poble de Corró d'Amunt

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

28 d’octubre de 2019

Durada

Des de les 20:00 fins a les 21:50 hores

Lloc

Consell del Poble de Corró d'Amunt

Presidida per

Jordi Ganduxé Pascual

Secretari

Monica Sanchez Pedraza

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Albert Costa Serrano

SÍ

Jaume Travé i Colomé

SÍ

Josep Mauri Pey

SÍ

Lourdes Diaz Guirado

SÍ

Moisés Torres Enrique

SÍ

Mónica Sánchez Pedraza

SÍ

Nuria Vilamala Pey

NO

Àngel Profitós Martí

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
El president abans de començar amb l’ordre del dia, es dirigeix als assistents i
demana disculpes pel retard en la convocatòria de la sessió del Consell que havia
d’haver sigut el 30 de setembre i que per motius justificats s’ha posposat fins avui.
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Monica Sanchez Pedraza (1 de 2)
Secretaria delegada del Consell del Poble de Corró d’Amunt
Data Signatura: 28/02/2020
HASH: f23ef202132bf49a63ff1cf6fb9fbb4a
Jordi Ganduxer Pascual (2 de 2)
President Consell Poble Corró d'Amunt
Data Signatura: 28/02/2020
HASH: 1dd0134e3d2029cf0b1a31536fc4e530

ACTA

A) ACTIVITAT DE CONTROL

1. Presentació membres del Consell (representants polítics i entitats)
A continuació el president es dirigeix als presents per dir que des del passat 26 de
juny és el nou president del Consell del Poble.
Com cada quatre anys toca renovar la composició de la junta del Consell. Al seu
costat, com a representants polítics, hi ha el Moisés Torres de Junts per les
Franqueses i regidor de l’àrea d’Obres i Serveis i l’Àngel Profitós d’Imagina Esquerra
en Comú – Acord municipal.
Que en el Ple de l’ajuntament del passat 26 de setembre de 2019 es va ratificar el
nomenament com a membres integrants del Consell de Poble de Corró d’Amunt, en
qualitat de vocals i en representació de les associacions ciutadanes que han volgut
formar-hi part, les següents persones:
Núria Vilamala, en representació del Grup Teatre Boina
Albert Costa, en representació del Club Ciclista Corró d’Amunt
Lourdes Díaz, en representació de la Unió Esportiva Corró d’Amunt
Josep Mauri Pey, en representació del Club Petanca Corró d’Amunt
Jaume Travé i Colomé, en representació de la Parròquia Sant Mamet
L’Associació de veïns fins al passat 20 d’octubre no ha comunicat la persona que
representarà a l’Associació dins el Consell i per tant fins al proper Ple de novembre
no serà ratificat pel Ple.

El senyor Mauri en representació del Club Petanca, i després de formar-ne part
gairebé fa 25 anys, comunica la seva renuncia com a representant del Club. També
manifesta que a l’Associació no hi ha ningú que vulgui representar a l’entitat al
Consell i per tant expressa el seu desig perquè el seu lloc com a membre del Consell
sigui ocupat per un representant del poble.
El president manifesta el seu agraïment per tots els anys de dedicació.
A continuació es presenta el senyor Jaume Travé, que a petició del Mossèn i a
causa del seu estat físic li va demanar que el representés al Consell.
Pren la paraula el senyor Àngels Profitós i demana que la senyora M. Àngels Pou,
tot i que encara no ha estat ratificat pel ple el seu nomenament, pugui seure a la
taula.
El president diu que és purament un formulisme i que el fet que estigui o no a la
taula, no vol dir que no pugui enraonar.
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Dona la benvinguda als membres i cedeix la paraula als membres de la taula.

Per altra banda el senyor Profitós manifesta al president el seu desacord per haverhi posposat la sessió del Consell per motius personals. Igual que ell, avui per motius
personals li era impossible assistir, així ho va comunicar per mail, i davant que no
s’ha tingut en compte la seva petició, ha hagut de sortir abans per poder ser-hi.
Troba que ha estat una falta de consideració.
El president diu que abans que arribés ell, ja ha demanat disculpes als presents i ha
justificat perquè no es va fer en el seu moment. Pregunta si passa alguna cosa per
ajornar un mes la sessió, perquè les següents es faran quan toquin.
El senyor Profitós també recrimina que encara que estigui aprovada la moció perquè
les associacions puguin nomenar suplents dins el Consell, encara no es pugui fer.
Se li explica que la moció va ser aprovada però ara s’han de modificar els estatuts i
fer la publicació, un cop ens ho comuniquin des de Secretaria, ho farem saber a les
entitats perquè presentin les instàncies nomenant als suplents.
A continuació pren la paraula el senyor Albert Costa en representació del Club
Ciclista, diu que aquest és el seu segon any com a representant de l’associació.
Lamenta el teatre que acaba de viure i creu que per la gent que som ens podem
entendre.
A continuació també es presenta la senyora Lourdes Díaz en representació de la
Unió Esportiva de Corró d’Amunt.

2. Donar compte de diferents resolucions
Ple extraordinari 11 de juliol de 2019
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1806/2019, de 26 de juny de 2019, sobre el
nomenament de la presidència del Consell del poble de Corró d’Amunt.
Proposta sobre la designació dels representants de la Corporació als diferents
òrgans col·legiats municipals: Consell d’Administració del Patronat Municipal
d’Esports, la Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i
Joventut, el Consell de Poble de Llerona, el Consell de Poble de Corró d’Amunt, el
Consell de la Pagesia i el Consell Escolar Municipal.
Ple del 25 de juliol de 2019
Proposta d’aprovació del calendari de les festes locals per a l’any 2020.
Ple del 26 de setembre de 2019
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Pren la paraula el senyor Moisés Torres que també es presenta. Ell estava abans al
Consell del Poble de Llerona i ara que forma part del de Corró d’Amunt espera serne útil.

Proposta de ratificació del nomenament dels representants de les associacions de
Corró d’Amunt com a membres integrants del Consell del poble de Corró d’Amunt.
Proposta per a l’aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector C (Corró d’Amunt) al
terme municipal de les Franqueses del Vallès.
Moció que presenta el grup municipal Esquerra en Comú-Acord municipal, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de setembre de 2019, per
permetre la designació de membres suplents a tots els òrgans col·legiats d’aquest
Ajuntament, excepte el plenari municipal.
Moció que presenten els grups Municipals Imagina Esquerra en Comú-Acord
Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i aprovada
per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de setembre de 2019 per declarar
l’emergència climàtica al municipi i la presa de mesures urgents per a fer-hi front.
Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del 19 de setembre de 2019,
en resposta a les amenaces d’Endesa a les administracions locals en relació al
deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables.

2019-E-RCPA-18 Notifiquen Decret Alcalde 22019-1806 Delegació Presidència
CPCA.
2019-E-RE-1971 Sol·liciten cedeixi les instal·lacions per poder dur a terme les
diferents activitats de la Festa Major que es detallen en el programa adjunt així com
la instal·lació d'elements decoratius i tècnics des de dilluns 22 de juliol fins al
divendres 9 d'agost.
2019-E-RCPA-19 Sol·liciten les instal·lacions del Consell per celebrar la XIV
Caminada Nocturna el dia 20-7-19.
2019-E-RCPA-20 Notifiquen acord Ple 17-11-19 Designació representants òrgans
col·legiats.
2019-E-RCPA-21 Sol·liciten la cessió del Consell, d’octubre’19 a juny’20 per
realitzar el taller de Ioga i de Memòria.
2019-E-RCPA-22, 2019-E-RCPA-23, 2019-E-RE-2165, 2019-E-RCPA-24 i 2019-ERCPA-25 Comuniquen representants de les associacions que formaran part del
Consell.
2019-E-RE-2228 Sol·liciten marge per comunicar el nou representant.
2019-E-RE-2354 Sol·liciten nomenar titular i suplent com a representant de
l’associació. De no ser possible no registrar cap representant fins que l’Assemblea
es pronunciï.
2019-E-RE-2389 Sol·liciten el Consell el dia 27 de setembre per la celebració de la
Festa de la Germandat.
2019-E-RE-2390 Sol·liciten el Consell el dia 19 d’octubre per la celebració de
l’Assemblea de socis.
2019-E-RE-2391 i 2637 Sol·liciten el Consell el dia 31 d’octubre per la celebració de
la castanyada.
2019-E-RE-2547 Sol·liciten el Consell el dia 26 de gener per la celebració de la 5a
Cursa de La Ulllals
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Registres d’entrada

2019-E-RE-2555 Presenta documentació per el canvi de raó social de l’entitat.
2019-E-RE-2392 I 2564 Sol·liciten el Consell per poder fer els cursos de pintura i
coral, de setembre’19 a juliol’20.
2019-E-RCPA-26 Sol·liciten disposar del Consell el dia 6-10-19 per celebrar la festa
de la vellesa.
2019-E-RCPA-27 Notifiquen acord Ple 26 de setembre de 2019 ratificació
nomenament representants associacions.
2019-E-RE-2668 Sol·liciten el Consell el dia 16 d’octubre per la celebració d’un sopar
2019-E-RCPA-28 Comuniquen cessió espai del Consell el dia 28-10-19 per una
xerrada.
2019-E-RCPA-29 Sol·liciten el Consell el 23/10/19 per una xerrada i el dia 14/11/19
per la vacunació.
2019-E-RE-2754 Sol·liciten subvenció extraordinària Festa Germandat
2019-E-RE-2755 Comuniquen representant associació per formar-ne part al Consell.
2019-E-RE-2760 Sol·liciten la sala petita per reunir-se els divendres des del 25/10/19
al 24/01/20.

2019-S-RE-2686 Comuniquem cessió espai dia 28-6-19 per un reportatge fotogràfic.
2019-S-RCPA-15 Comuniquem autorització per utilitzar el domicili social del Consell.
2019-S-RE-2985 Comuniquem cessió espai dia 20-7-19 per la caminada nocturna.
2019-S-RE-2986 Comuniquem cessió espai per la Festa Major.
2019-S-RE-2987-8-9, 2019-S-RCPA-16-17-18 Sol·licitem nomenament representants
associacions.
2019-S-RCPA-19 Comuniquem cessió espai pel Taller de Memòria i Ioga
d’octubre’19 a juny’20.
2019-S-RCPA-20 Comuniquen el nom dels nous membres de les entitats per formar
part del Consell.
2019-S-RE-3617 Comuniquem cessió espai per la Festa de la germandat del 27-9-19
al 29-9-19.
2019-S-RE-3619 Comuniquem cessió espai per la celebració de l'assemblea el 1910-19.
2019-S-RCPA-22 Comuniquem cessió espai pel dia 6-10-19 per la celebració de la
Festa de la Vellesa.
2019-S-RE-3806 Comuniquem cessió espai per Taller de Pintura i assaig Coral.
2019-S-RE-3835 Comuniquem resposta PETICIÓ designació titular i suplent al
CPCA.
2019-S-RE-3836 Comuniquem cessió espai dia 31-10-19 celebració Castanyada.
2019-S-RE-3954 Notifiquem cessió espai dia 16-10-19 per la celebració d’un sopar
2019-S-RCPA-23 Comuniquem cessió espai el dia 23-10-19 per una xerrada i el dia
14-11-19 per la vacunació.
2019-S-RE-4098 Comuniquem cessió espai per una reunió, tots els divendres del 2510-19 al 24-1-20.

B) PART RESOLUTIVA
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Registres de sortida:

3. Escollir nou representant veïnal com a membre del Consell
Al mes d’agost es va fer arribar a tots els veïns/es de Corró d’Amunt una butlleta per
qui volgués formar part de la junta del Consell del Poble de Corró d’Amunt com a
representant dels veïns i veïnes, l’omplis i la retornes abans del 20 de setembre.
Només s’ha rebut una butlleta i la veïna del poble que vol formar-ne part és la Maria
Viure.
Tothom està d’acord i s’acorda nomenar-la com a representant dels veïns i veïnes de
Corró d’Amunt. Es comunicarà l’acord perquè sigui ratificat en el proper Ple
juntament amb el representant de l’Avv de veïns de Sant Mamet.

4. Informació de la presidència
Pressupost participatiu
En la sessió ordinària del 25 de març de 2019 es va aprovar una partida en concepte
de pressupost participatiu.
El pressupost participatiu és una eina democràtica que permet als veïns i veïnes de
Corró d’Amunt decidir en què invertir els diners del Consell. Enguany, i per segon
any, els veïns/es de Corró d’Amunt podeu fer arribar les vostres propostes i decidir
el destí d’aquest 10% del pressupost, és a dir, uns 1.066 euros.
Es recorda que les propostes es poden fer arribar per mail a l’adreça del Consell,
sempre que siguin propostes que s’ajustin a l’import destinat.

En cas que no s’hagi rebut cap proposta, el Consell podrà decidir en què gastar-ho.
L’Àngel Profitós diu que l’Associació de veïns Sant Mamet ha demanat que el
Consell subvencioni amb un 20% el documental sobre el centenari de la Germandat i
proposa que també es consideri com una proposta pel pressupost participatiu.
Calendari
Dintre del pressupost també es va aprovar una partida pels calendaris que com
l’any passat es fan arribar a tots els veïns de Corró d’Amunt.
En l’anterior legislatura es va acordar que la temàtica d’aquest any seria la
continuïtat de les fotografies de les Masies de Corró d’Amunt.
L’Associació de veïns ha demanat canviar la temàtica i que siguin les fotografies de
la gent més gran de Corró d’Amunt que van mostrar en l’exposició de la Festa Major
d’aquest any i rendir homenatge al centenari de la Germandat.
Com a president ell ha de donar compliment allò que tots els membres van acordar,
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En la propera sessió del 25 de novembre es debatrà i es decidirà quina s’escull.

per tant demana als membres de la taula i presents que decideixin quina temática es
vol.
S’acorda per majoria que el calendari sigui amb les fotografies de la gent més gran
de Corró d’Amunt.
Tallers al Consell
A continuació es fa un recordatori dels diferents tallers que s’estan realitzant a Corró
d’Amunt.
Si algú està interessat, pot posar-se en contacte amb l’àrea de Gent Gran de
l’Ajuntament.
Taller de la memòria
Dimecres de 16 h a 17.30 h
Taller de ioga
Dijous de 15.30 h a 16.45 h
Taller d’informàtica en el Centre Cultural de Marata
–oberts a interessats de Corró d’AmuntDimecres de 17.30 h a 19.30 h
També es recorda que el pròxim 14 de novembre de les 17 h a les 17.30 h les
persones que es vulguin vacunar contra la grip ho poden fer al Consell.
Una veïna diu que estaria bé que fessin arribar una carta a tots els veïns recordant el
dia de la vacunació.
Nova entitat

5. Informació de les entitats
L’Associació de veïns informa que el 19 d’octubre es va celebrar una assemblea i
que en ella es va escollir la presidenta, secretaria i tresorera. També en aquesta
assemblea es va decidir qui representaria a l’Associació dins el Consell del Poble de
Corró d’Amunt.
El dia 31 d’octubre es celebrarà la castanyada, on hi haurà botifarrada i actuació
músical.
Pel mes de desembre està previst, el caga tió, la missa del gall i la revetlla de cap
d’any.
També informen que han fet una petició al Patronat de Cultura per la col·locació d’un
arbre de nadal al pati del Consell.
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S’informa que l’entitat Club Canicross les Franqueses del Vallès amb la voluntat de
treballar i fer-ne activitats a la zona ha establert la seva seu al Consell del Poble de
Corró d’Amunt.

C) PRECS I PREGUNTES

Els assistents fan arribar les següents peticions:
Es demana que es faci arribar la normativa de funcionament del Consell, sobretot
pel que fa al torn de paraules.
També demana que es pugui fer una rotllana perquè tothom ens poguem veure les
cares.
Es pregunta perquè els veïns a títol personal no poden sol·licitar la sala i en canvi les
associacions sí.
El senyor Albert Costa respon i diu que la raó és perquè no es faci un ús privatiu.
El senyor Profitós formula les següents preguntes:
Si el representant de l’Associació de veïns com el representant dels veïns i veïnes
podran ser-hi en la propera sessió?
Pregunta si en l’ordre del dia de la pròxima sessió es parlarà de la pacificació del
tram urbà de Corró d’Amunt. Demana reprendre el tema de la pacificació , del carril
bici i peatonal. Saber com està l’estudi que va presentar la Diputació, i que es va
retornar perquè no va agradar.
Demana que es pugui portar el projecte i parlar-ne amb els veïns.
També afegeix que hem d’aprofitar que en aquesta legislatura comptem amb els dos
regidors de l’àrea d’Urbanisme i Obres i Serveis.

Pel que fa als representants diu que en la pròxima sessió del 25 de novembre,
encara no podran formar part de la taula, perquè han de ser ratificats pel ple i aquest
serà el 28 de novembre. No obstant repeteix que és un formulisme i que encara que
no seguin a la taula poden participar.
Pel que fa a la pacificació de la carretera informa que l’endemà d’aquesta sessió
l’alcalde i ell tenen reunió per tractar-ne entre d’altres les peticions que a Corró
d’Amunt han anat fent arribar.
A la propera sessió informarà de com està.
Relatiu a la pacificació del tram urbà els veïns fan arribar les següents peticions:
La Sra. Mati diu que hi havia una comissió que es va crear per la pacificació de la
ctra., de la qual ella és representant, i on es reunien amb la Diputació i exposaven
les opinions i propostes que els veïns i veïnes els hi feien arribar.
Aquestes reunions s’ha deixat de convocar i demana que es tornin a fer.
També afegeix que Marata va lluitar per la pacificació i a Corró d’Amunt se senten
impotents.
Altres veïns segueixen reiteren les

seves queixes per l’excés de velocitat dels
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El president es dirigeix al senyor Profitós i respon:

vehicles. Diuen que és una petició important i més quan perilla la vida de la gent.
Es demana que vingui la policia amb el radar, l’única manera d’aconseguir que no
corrin és tocant la butxaca.
Un punt important i el primer en el qual caldria fer una actuació, és en el punt on es
troba el Quatre Llunes.
També vist que aquest tema fa molt de temps que es demana i no arriba la solució,
una veïna pregunta si podrien ser sancionats per part de l’administració si tots els
veïns estiguessin d’acord, i per iniciativa fessin els ressalts?
El president contesta que això no va així.
El president vol que els assistents sàpiguen que no els tenen oblidats, sobre aquest
tema se n’ha parlat moltes vegades.
Un altre veí diu que falta unió en aquest poble. Que en aquestes coses que afecten
el poble s’hauria de poder opinar i decidir com volem la nostra carretera.
Sempre es mira de pacificar pels vehicles i no per a les persones.
També una veïna diu que en el contracte que es va fer del fotovermell posava que
s’instal·larien també a Corró d’Amunt. Ara ha sortit una notícia a la prensa on diuen
que es retiraran, pregunta perquè no s’aprofiten i es posen a Corró d’Amunt.
Pren la paraula el senyor Costa i aclareix que els semàfors no estan per controlar la
velocitat, sancionen per saltar-se el semàfor en vermell. Ell no està en contra que es
posin però si en contra de què es treguin.
La Sra. Pou demana que en la pròxima sessió es porti el projecte definitiu del Sector
C.

Entre els assistents es pregunta perquè aquest projecte es deixa fer a Corró d’Amunt
i en canvi a Marata no.
Els que vivim aquí no podem decidir com volem el nostre poble. Si una norma no
agrada perquè s’ha de complir. Al final opinar no serveix de res
El president contesta perquè en el Pla General està contemplat així. Aquest pla
beneficia al Consell perquè es podrà ampliar el pati.
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la
sessió quan són tres quarts i cinc de deu del vespre, i de la qual estén aquesta acta.
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El president convidarà a l’arquitecta municipal a la próxima sessió que tindrà lloc el
25 de novembre de 2019, perquè faci la presentació.

