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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

CPCA/2020/1

Consell del Poble de Corró d'Amunt

Data

27 de gener de 2020

Durada

Des de les 20:00 fins a les 21.05 hores

Lloc

Consell del Poble de Corró d'Amunt

Presidida per

Jordi Ganduxé Pascual

Secretaria delegada

Monica Sanchez Pedraza

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Jordi Ganduxé Pascual

SI

Albert Costa Serrano

SI

Jaume Travé i Colomé

SI

Lourdes Diaz Guirado

NO

Moisés Torres Enrique

SI

Mónica Sánchez Pedraza

SI

Nuria Vilamala Pey

SI

Àngel Profitós Martí

SI

Una vegada verificada per la Secretaria delegada la constitució vàlida de l’òrgan, el
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en
l’ordre del dia.
.
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Tipus de convocatòria

ACTA CORRO AMUNT

Jordi Ganduxer Pascual (2 de 2)
President Consell Poble Corró d'Amunt
Data Signatura: 04/08/2020
HASH: 1dd0134e3d2029cf0b1a31536fc4e530

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

A) ACTIVITAT DE CONTROL

1- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Proposta de ratificació del nomenament del representant veïnal i de l’Associació de
veïns de Sant Mamet com a membres integrants del Consell de Poble de Corró
d’Amunt.
Proposta d’aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants amb
referència a l’1 de gener de 2019.
Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de novembre de 2019, per la
defensa d’igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la
pensió de viduïtat.
Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de novembre de 2019, per
estudiar la necessitat i la viabilitat de construir un recinte a l’aire lliure o parc complet
e inclusiu per la pràctica de cal·listènia o “Street workout”
Ple de data 19 de desembre de 2019
Proposta d’aprovació de la declaració de les Franqueses del Vallès com a
municipi de més de 20.000 habitants
Ple de data 19 de desembre de 2019 Extraordinària
Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva dels acords de
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs i altres
ingressos de dret públic municipals per a l’exercici 2020, adoptats en sessió
plenària del dia 29 d’octubre de 2019.
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2- Donar compte de diferents resolucions

ACTA CORRO AMUNT

El president dóna la benvinguda als assistents.
Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió del 25 de novembre de 2019, que és
aprovada per unanimitat.
A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia.

JGL de data 28 de novembre de 2019
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de la gestió del servei
públic de manteniment, conservació i neteja del verd urbà i àrees de jocs de
les Franqueses del Vallès.
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de gestió del servei
públic de neteja dels equipaments municipals de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès.

2019-E-RE-3181 Trameten justificació de la subvenció any 2019
corresponent als cantaires.
2019-E-RCPA-57 Notifiquen ratificació pel Ple dels nomenaments dels
representants de l’Avv Sant Mamet i del veïnat.
2019-E-RCPA-58 Trameten la fra. original de la justificació de la subvenció
2019 cantaires (reg. 2019-E-RE-3181.)
2019-E-RCPA-59 Sol·liciten cessió de l’espai del Consell per realitzar un
taller de música.
2020-E-RE-6 Sol·liciten el Consell el dia 19 de gener per la presentació de
l’Associació de Festes i Festa Major de Corró d’Amunt “ELS ESCALDUMS”.
2020-E-RE-76 Sol·liciten el Consell el dia 25 de gener per una xerrada sobre
la vespa asiàtica.
2020-E-RE-138 Sol·liciten el Consell per classes de cant coral per a infants,
des de gener fins al juliol.
2020-E-RCPA-1 Presenta la justificació de la subvenció per l’exercici 2019.
Registres de sortida
2019-S-RE-4673 Comuniquem la cessió de l’espai per diverses activitats de
nadal.
2019-S-RCPA-25 Comuniquem la renúncia del representant Club Petanca
com a membre del Consell.
2019-S-RCPA-26 Comuniquem resposta a l’acord del destí del pressupost
participatiu any 2019.
2019-S-RCPA-27 Comuniquem pagament atorgament subvenció projecte
EMPREMTES.
2019-S-RCPA-28 Trasllat providència reserva crèdit armari equip de so.
2019-S-RCPA-29 Comuniquem resposta acord destí pressupost participatiu
any 2019.
2019-S-RE-5195 Comuniquem resposta acord destí pressupost participatiu
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Proposta d’aprovació de la convocatòria i bases reguladores que han de
regir el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de personal
tècnic/a auxiliar de gestió, subgrupc C1, mitjançant concurs-oposició a
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i Patronats

ACTA CORRO AMUNT

JGL de data 12 de desembre de 2019

any 2019.
2019-S-RCPA-30 Comuniquem resposta per la cessió de l’espai per taller de
música (reg. 2019-E-RCPA-59).
2020-S-RE-125 Comuniquem la cessió de l’espai per la presentació de
l’Associació de Festes i Festa Major de Corró d’Amunt, el dia 19-1-20.
2020-S-RE-182-3-4-5-6 Comuniquem termini presentació justificació
subvenció any 2019.

Que en la sessió del 28 d’octubre de 2019, es va donar a conèixer els membres
integrants del Consell de Poble de Corró d’Amunt en qualitat de vocals i en
representació de les associacions ciutadanes, que van estar ratificats pel Ple del 26
de setembre.
Que faltava per designar el representant de l’Avv Sant Mamet i del veïnat de Corró
d’Amunt.
Que en el Ple de l’ajuntament, del passat 28 de novembre de 2019, es va ratificar el
nomenament de la senyora Maria Àngels Pou en qualitat de vocal i en representació
de l’Associació de veïns de Sant Mamet i de la senyora Maria Viure Llobera en
qualitat de vocal i en representació del veïnat de Corró d’Amunt.
Vespa velutina
A continuació es fa una breu explicació als assistents.
Anomenada vespa asiàtica és una vespa invasora que viu originàriament a la Xina, al
nord de l’Índia i Indonèsia. Va introduir-se a finals del 2004 a França, al port de
Bordeus, a través d’un container que va arribar de la Xina. Posteriorment es va
estendre per tot el sud de França i l’any 2007 ja s’estimava que hi havia milers de
nius.
Actualment la seva presencia al territori, ja es considera un fet imparable.
No és especialment agressiva per a les persones però captura moltes abelles i és
un problema per a l’apicultura.
Ara en aquests moments la reina està hivernant i per tant els nius estan vuits.
Aquests en principi s’acaben desfent i caient.
Cap al mes de març-abril comencen a formar un nou niu, primer és un de petit i
acabant formant un de més gran. Cada vegada aquests nius estan més baixos
perquè no hi ha depredadors. Actualment s’estan fent estudis per poder-les eliminar
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3- Informació de la presidència

ACTA CORRO AMUNT

B) PART RESOLUTIVA

sense que afectin altres especies.

L’àrea de Pagesia ja hi té accés aquesta aplicació.
Aquesta iniciativa per aturar-les és només efectiva durant la primavera, es
començarà a actuar des de principis de febrer fins maig. En aquest temps s’ha
d’intentar localitzar els nius nous. A l’estiu amb les fulles dels arbres és difícil de
veure’ls.
Pren la paraula el senyor Àngel Profitós i diu que existeix un protocol de gestió local
de la vespa asiàtica redactat per la Diputació de Girona, que creu important que el
tinguin els ajuntaments.
El senyor Albert Costa creu que és una eina que caldrà estudiar-la i adaptar-la.
.
Zona Esportiva
El president dona la benvinguda a la regidora d’Esports, Montse Vila, i agraeix la
seva presència.
La regidora, que ha assistit al Consell a iniciativa seva, explica que els actuals
adjudicataris deixen la gestió de la zona esportiva. En principi l’últim dia era el 26 de
gener però al final s’ha aconseguit que es quedin fins al 31 de gener.
S’ha trobat una altra gent que ho portarà, la persona que ho gestionarà és una
persona que ja ha treballat en aquest bar.
Només es tancarà del 3 al 7 de febrer per netejar i adequar-lo, després s’obrirà.
Aquesta persona tindrà l’adjudicació de la zona esportiva durant un any i mig, que és
el termini que queda abans de tornar-lo a licitar.
No és una nova licitació, els actuals adjudicataris el cedeixen durant el temps que
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En aquests moments es té coneixement d’un centenar de nius, a través d’una
aplicació amb el Google maps es podran anant controlant i renovant el material cada
quinze dies, per això caldrà que els veïns que col·loquin les trampes ho posin en
coneixement.
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Pel que fa a l’acció de l’ajuntament, des de l’àrea de Pagesia es donarà suport i
col·laborarà en el subministrament del material, que haurà d’estar controlat per
l’Associació de veïns de Sant Mamet.
Pel que fa als nius que es puguin detectar en sòl públic, l’Associació podrà actuar
sempre que ho posi prèviament en coneixement de l’àrea de Pagesia, perquè en
tingui constància i pugui portar un control.
El president cedeix la paraula al Sr. Albert Costa que fa una breu explicació de la
trobada.

ACTA CORRO AMUNT

Davant la preocupació de veïns de Corró d’Amunt en detectar nius en arbres,
camins, torrents i terrenys privats, veïns juntament amb l’Associació de veïns de
Corró d’Amunt han engegat una iniciativa popular per intentar controlar-les. Aquest
dissabte passat 25 de gener, es va fer una trobada per explicar i aprendre a prevenirla i controlar-la.

queda. Es va fer la consulta i jurídicament i es pot fer.
Pren la paraula el senyor Àngels Profitós i demana que es faci ara un nou inventari
de tot i que a efectes pràctics es demani en aquesta nova persona tots els
documents que calguin, com si entres de nou.
Veïns manifesten el següent:
Dins d’una de les sales, fa un any hi havia maquinària de gimnàs que estava en molt
mal estat, es demana que es revisi. La regidora diu que si és la mateixa sala de la
qual parlem, quan ella va entrar estava buida, però de totes maneres es farà la
gestió.

Una altra veïna es queixa, perquè en el seu dia es va dir que la sala polivalent la
podrien fer servir la gent del poble com a punt de trobada, i que sempre està
ocupada, o bé perquè hi ha una festa d’aniversari o perquè està plena de caixes.
Creu que podria ser un punt de reunió per la gent gran del poble.
Actualment segons manifesta el senyor Àngels Profitós cal demanar permís per
disposar de la sala.
La regidora diu que el que volem és que la gent del poble es trobi bé. Es pren nota i
es tindrà en compte.
Caigudes de pedres muro camí Cal Ferrer
S’informa que perill no hi ha, però s’ha fet un requeriment al propietari perquè faci les
actuacions pertinents.
Taller de música
Del 4 de febrer al 16 de juny tots els dimarts de 17 a 18.30 h, ha iniciativa de l’àrea
de Gent Gran, es farà un taller de música adreçat a les persones majors de 65 anys.
Dir-vos que aquest taller és un taller de musicoteràpia a través del qual el terapeuta
ajuda a les persones a millorar la salut a través d’experiències musicals. Ajuda a
mantenir o millorar les funcions físiques, psico-emocionals i socials.
A través de la música i/o dels seus elements musicals (so, ritme, melodia, harmonia)
vol facilitar la comunicació, la interacció, l’aprenentatge, la mobilitat i l’expressió.
La persona que farà el curs és el senyor Raul Hernández Hernández.
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Que es pugui oferir menjar del territori, creu que aquesta zona té molt potencial i està
molt desaprofitada.
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Que quan es tornin a redactar els plecs, puguin ser uns plecs públics amb unes
clàusules socials que puguin beneficiar a la gent del poble.

ACTA CORRO AMUNT

Es demana una revisió de tota la maquinària.

Si algú està interessat pot trucar a l’àrea de Gent Gran Tl. 93 861 63 60, en aquests
moments hi ha 7 persones inscrites.
Nova entitat
Us informem que s’ha creat una nova Associació a Corró d’Amunt, es tracta de
l’Associació de Festes i Festa Major de Corró d’Amunt “ELS ESCALDUMS” i que el
passat 19 de gener va fer la seva presentació.
Aquesta Associació ha demanat formar-ne part del Consell. Per això caldrà que facin
la petició per escrit.

Tot i que hi ha dubtes per la conciliació laboral, s’acorda provar d’avançar la propera
sessió a les 19 h. En cas que l’assistència es vegi reduïda, es tornarà a l’antic horari.

4- Informació de les entitats
Es recorda que el senyor Pep Bou es va oferir per adequar l’escenari a canvi que
petites companyies poguessin assajar.
Pren la paraula la senyora Pou i diu que el dia 22 de desembre van estar 24 hores
sense llum. Recorda que l’any 2016 es va aprovar una moció on es donava el suport
de l’Ajuntament per defensar el tema de les deficiències que patien sobre la llum.,
telèfon..
Demanen que l’Ajuntament pugui habilitar un telèfon de contacte o adreça de correu
municipal, a banda del telèfon d’incidències de la companyia, perquè la gent pugui
adreçar-se i traslladar les seves queixes i que sigui l’Ajuntament qui faci una única
reclamació.
Es pren nota i en la propera sessió es mirarà de facilitar la informació sobre quines
reclamacions pot fer el ciutadà davant la companyia, quan es produeixen aquests
talls de llum.
8.50 h En aquests moments arriba la senyora Núria Vilamala.
Es demana que en els casos que el tall de llum sigui de tantes hores, es pugui donar
llum mitjançant un generador.
El regidor d’Obres i Serveis pren nota i ho preguntarà.
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Es proposa fer dos horaris, un d’hivern que sigui a les 19 h i un d’estiu a les 20 h.
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En l’anterior sessió es va fer arribar una petició per avançar l’hora de les sessions del
Consell de les 20 h a les 19 h. Als membres del Consell els hi sembla bé sempre que
els assistents estiguin d’acord.

ACTA CORRO AMUNT

Petició canvi horari sessions del Consell

Per altra banda la senyora Pou diu que en el tram del restaurant Quatre Llunes a
l’església hi ha molt poca llum. L’any 2016 ja es va comunicar aquesta mancança i
l’àrea d’Obres i Serveis va informar que existia una deficiència lumínica. El dia d’avui
segueix igual.
Com Associació s’ha demanat que es posi llum i que es tallin els xiprers, segons
respon el regidor d’Obres, sÍ que es posarà llum però no es tallaran els xiprers.
Un veí demana que es tingui en compte que el que es posi no contamini
lumínicament.

El dia 29 de febrer se celebrarà el Carnestoltes.
Pren la paraula el senyor Jaume Travé i comunica que el mossèn es troba ingressat
a l’hospital.
A continuació la senyora Núria Vilamala en representació del Grup Teatre Boina, diu
que aquest any volen preparar alguna obra per la Festa Major. També engresca a la
gent que participi.

C) PRECS I PREGUNTES
A continuació els assistents traslladen les seves peticions i queixes.
A la Ctra. de les Franqueses a Cànoves davant el núm. 1 i al camí de Cal Ferrer hi
ha algun fanal que no funciona.
El mirall de Can Bruguera amb la ventada s’ha mogut i no hi ha prou visibilitat.
Es demana una plataforma de ciment per accedir a les bústies de davant de Can
Sala.
S’han detectat saques als següents llocs:
Al camí d’accés a Can Suquet, abans d’arribar al camí de Can Cabeça, hi ha un
trencant a mà dreta que va a parar a les barbacoes de Can Sala.
Al bosc de Can Cot, on el pou, a mà dreta han deixat una saca plena d’ampolles i
plàstic.
Al camí de Cal Ferrer, passat el torrent anant cap al pou de glaç
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També es demana que per l’any vinent cap a l’octubre o novembre es tingui en
compte que Corró d’Amunt també vol un arbre de nadal. Aquest any ho van sol·licitar
però ja era tard.
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Com cada any, la corba d’accés a Can Suquet quan fa molt de fred es glaça i suposa
un perill pels cotxes. Demanen que es previngui amb antelació per l’any vinent.

ACTA CORRO AMUNT

Una veïna fa saber que amb la tempesta, a la carretera de les Franqueses a
Cànoves, a l’altre costat del núm. 2 va caure un pal de fusta de la llum i no s’ha
tornat a posar i els cables estan enganxats a la seva palometa. Demana que ho
deixin com abans.

Al camí de Cal Corder hi ha una esllavissada.
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la
sessió quan passen cinc minuts de les nou del vespre, i de la qual estén aquesta
acta.
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