Expedient núm.: 11/2021

Òrgan col·legiat:

Sessió plenària 04 01 21

Consell del Poble de Llerona

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

4 de gener de 2021

Durada

Des de les 20.30 fins a les 22,00 hores

Lloc

Telemàtica

Presidida per

Montse Vila Fortuny

Secretària delegada

Mercè Gutierrez Corchado

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Montse Vila Fortuny

Si

Marina Ginestí Crusells, vocal

No

Imma Ortega Martí, vocal

Si

Carles Vila Fortuny, vocal

Si

Josep Pujol, vocal

Si

Isidre Roquerias Cassa, vocal

No

Marta Camps Viñolas, vocal

Si

Ruben Aguilera Agusti, vocal

No

Pilar Donadeu, vocal

Si

Marta Moline, vocal

Si
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merce gutierrez corchado (2 de 2)
Secretaria delegada del Consell del Poble Llerona
Data Signatura: 03/02/2021
HASH: 83ad04ae1a4fb81b8f26f80a63025a18

Montse Vila Fortuny (1 de 2)
Presidenta Consell Poble Llerona
Data Signatura: 03/02/2021
HASH: d7d5702dd516ceb826edbcf843e4a1c8

ACTA

Mercè Gutierrez Corchado, secretaria delegada

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. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

La senyora PRESIDENTA declara vàlidament oberta la sessió, i dóna la benvinguda
als assistents.
Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió del 7 de desembre de 2020, s’aprova
per unanimitat.
A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia:

2. Informacions diverses
ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL:

Proposta d’aprovació de les Bases per a la concessió de subvencions per fomentar i
reactivar la contractació a les empreses i la seva convocatoria.
PLE DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2020
Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta
de Portaveus en sessió del dia 15 de desembre de 2020, de suport a la petició dels
Consells Esportius de Catalunya per declarar l'activitat física "bé essencial".
Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 15 de desembre de 2020, per
desenvolupar amb criteris de sostenibilitat l’eco turisme i el turisme esportiu en les
zones rurals del municipi.
Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa
Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 15 de desembre
de 2020, en defensa de la unitat de la llengua catalana
Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa
Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 15 de desembre
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1. Junta de Govern Local del 3 de desembre de 2020:

de 2020, perquè es creï una plaça tècnica d'igualtat i es doti l'Àrea de Feminisme i
Igualtat d'un pressupost mínim revisable anualment.
Moció que presenten els grups municipals Sal-Candidatura d'Unitat
Popular-Alternativa Municipalista i Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 15 de desembre de 2020, perquè
s'inclogui l'edifici de Can Giralt al Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic de les Franqueses del Vallès i sigui destinat a ús públic.

3. Informació de la presidència

La senyora presidenta inicia la sessió i informa que respecte al que es va dir en la
sessió anterior, el camí de Can Toni, la senyal de limitació de tonatge per la via
Europa ja esta feta i col·locada i estan demanades les senyals per posar a la part de
l’Ametlla, perquè els camions no puguin baixar de l’Ametlla cap a Llerona, quan ho
tinguem posat us ho farem saber.
En relació del tonatge del camí de can Pep també esta posada la senyal després de
Grasas Vila i amb el mateix criteri que el que hi havia pel canto de La Garriga, per
tant a les dos bandes hi ha la senyal de limitació de 5,5 tones.

El pressupost del consell del poble com us he dit per correu electrònic, i a tots us ha
semblat be, col·laborarem amb la festa de reis enguany amb totes les noves mesures
del proci cat el fet de fer reis comporta us cost més elevat que altres anys per poder
complir totes les mesures. El Carles en representació de Festes Laurona ja ens
explicarà que tenen previst i com ho pensen fer.
També informar que com cada any col·laborem amb la festa de la mongeta del
ganxet, que si us en recordeu havia de ser el mes de novembre però degut a totes
les mesures del covid va quedar anul·lada i el que s’ha fet és un vídeo que s’està
gravant des de l’inici de la plantació de la mongeta del ganxet fins a la recollida i el 30
de gener s’emetrà a les 9 de la nit, s’informarà al poble per que puguin veure ho. A
part aquella mateixa setmana de dilluns a divendres es passarà cada dia després de
les noticies de VOTV un vídeo d’una recepta que s’ha gravat amb gent que ha
participat en el concurs dels anys anteriors que havien quedat primer premi o segons,
i el mateix dissabte dia 30 en el mercat es posaran unes parades amb productors
locals de mongetes del ganxet.
En relació al que havia comentat la Marta dels contenidors de l’avinguda de can
Santa Digna, ho hem anat a mirar i es mirarà si per la ruta poden passar i es farà la
sol·licitud.
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La pancarta del 4t cinturó ja esta feta i penjada al consell del poble, potser s’hauria de
posar per la banda de dins, encara que la poden treure igual però serà una mica més
difícil.

En relació a les al·legacions de can Santa Digna, s’havia de presentar els informes
per part del despatx del Tornos, es va anul·lar la reunió prevista amb urbanisme i
estem esperant nova data per la reunió perquè ens expliquin com esta la situació.

Per altra banda, en relació al pas de vianants, que esta rebaixat, continuarà rebaixat
fins que trobin un forat la brigada i ho tornin ha deixar com estava. El ressalt del Turó
de les Mentides, que ho havia demanat varis veïns ho van aturar perquè hi havia una
discrepància per el tema dels repartidors i per la situació que demanaven, per tant cal
tornar a fer una reunió amb ells i veure que és el que compleix els requisits i que
tothom se senti còmode amb la solució que es porti a terme.
En relació al gual del Forcaire, en principi no hi ha previst a dia d’avui fer res s’ha de
mirar exactament si es repara o no es repara, si s’ha de fer un pot o no, es a dir, s’ha
de fer un estudi, de la manera que esta és complicat reparar ho, nosaltres veiem que
amb el pont del carrer Alemanya hi hauria suficient, però els propietaris que hi ha als
polígons diuen que faltaria aquesta connexió, s’ha d’acabar d’estudiar que es fa.

En relació al casal de la parròquia, al teatre, la calefacció aquesta setmana en principi
s’arreglarà, el tema de la cortina ho hem passat a l’àrea corresponent i no sabem com
esta aquest tema ho tornarem a preguntar.

4. Informacions de les entitats.- la senyora presidenta invita a les entitats
presents que si tenen quelcom que comunicar.
Pren la paraula el senyor Josep Pujol, en representació del grup de teatre Toc-Toc,
i informa que ja estan assajant de forma presencial, però que a partir del dijous 7 de
gener ho hauran de fer telemàticament.
Pren la paraula la Imma Ortega en representació del Grup Municipal Imagina
Esquerra en Comú i posa de manifest que es vol reiterar amb totes les preguntes que
ja ha fet en altres consells, però que te la sensació de que a cada consell es repeteix
el mateix i que avancem poc, les preguntes que et vam fer la passada sessió del
consell era del mateix, el gual de cal Forcaire s’està estudiant, però quin és l’interès,
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En relació a la Comissió d’emergència climàtica no esta acabada de crear, la
sol.licitud be per una moció, el que si que es crea és la taula del soroll, es va fer la
primera reunió tècnica, no em veïns, es va buscar un expert amb tema de sorolls, ja
s’ha fet una reunió amb ell prèviament, perquè coneixes la zona, i veies on estan les
empreses que son les que fan soroll, que no te perquè ser nomes Befesa sinó altres
empreses de la xona del polígon i perquè veies on hi ha els diferents veïns que
presenten les queixes i els tipus de classificació que tenen les diferents zones i a
partir d’aquí donarà una sèrie de propostes de com treballar i com fer-ho i estem
acabant de tancar legalment l’acord amb aquesta empresa o organització de treballar
i de com tirar-ho endavant.

es prioritzarà el riu, amb lo qual salvem l’entorn verd o per el contrari es prioritzarà
que passi el transit perquè son coses diferents que ens portaran a entorns diferents.
Respecte d’aquest tema contesta la presidenta del consell que el gual de Cal Forcaire
no és una prioritat, doncs hi ha una dues connexions per les dues parts.
Reitera la Imma Ortega si s’està estudiant o no, i la presidenta li contesta que ho
tornarà a preguntar a l’àrea si ho tenen present per fer alguna cosa o no, el que si
que et puc dir és que al haver dues connexions per les dues parts ara mateix no és
una prioritat arreglar aquella via. Tot i així quan es va tancar es va dir que es tancava
de forma provisional i es va demanar que es posessin els pals perquè es vegi que la
gent no pot girar, al final s’ha de veure que és el que es fa.
Reitera la Imma Ortega que hi ha un tema que si que és urgent que és el tema del
soroll, has comentat que hi ha una taula i jo de manera personal vaig demanar de
formar part d’aquesta, i no se’ns ha convocat, així aquesta taula funciona o no
funciona o només us heu trobat vosaltres.
Li contesta la presidenta del consell que en aquesta taula del soroll es va dir al públic
que tothom que vulgui es podia apuntar, però encara no s’ha convocat, estava obert
el termini perquè s’apuntés la gent fins el 31 de desembre, mentre el que es va fer va
ser una reunió tècnica i ja s’està buscant una data per poder convocar i es convocarà
a tothom que ha demanat per assistir, el tècnic creu que amb molta gent no serà
dinàmica la taula i si s’ha de reduir, prioritzarem a la gent de Llerona o que estiguin
afectats.
Segueix amb la paraula la Imma Ortega, i comenta que ara és un bon moment per fer
una sonometria, doncs en aquest període estan totes les màquines parades, doncs
es pot veure les diferencies quan no hi ha activitat i quan si que hi ha i deixar passar
aquestes temporades vol dir que estem dilatant el tema.

Aquesta taula de soroll es per buscar alternatives en el soroll que hi ha no és per
trobar la solució definitiva, perquè la solució definitiva no passa per una taula de
soroll, passa perquè des de l’àrea corresponent pugui fer alguna cosa,
Reprèn la paraula la Imma Ortega i comenta que un altre tema és el de la
contaminació de l’aire, l’estació que havia de venir de la Diputació tampoc ve, perquè
s’ha denegat degut a que l’aire no presentava un grau de contaminació tant greu com
es suposava. Hi havia una taula formada i uns estatuts i estava apunt de començar i
per el que tinc entès pel que has dit això no ha començat, així en quin punt estem :
hem començat o no hem començat!!! Perquè en el consell passat semblava que si.
Respon la presidenta i diu que hi ha dues coses per una banda la taula del soroll i per
l’altre la comissió d’emergència climàtica, que venia d’una moció que ho estan fent
des de secretaria, es va explicar a la junta de portaveus que s’han fet els estatuts, i
es va veure que seria complicat de funcionar amb tot el que marcava els estatuts i es
va proposar que el fet de tirar-ho endavant sense que hi haguessin estatuts. S ’ha
de parlar en la propera junta de portaveus com es faria, aquí es convocava.. , això
ara esta en mans de junta de portaveus.
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La presidenta contesta que parlant amb la persona experta diu que això no és així, el
que és més important es poder fer una sonometria on tots funcionin amb regularitat, i
llavors es demana que cada un d’ells pari la producció, i es fa un estudi de
sonometria de les diferencies que hi han.

En relació al tema de l’estació per mesurar la qualitat de l’aire, per una banda hi ha la
que es va demanar per dinamització econòmica a la Diputació que aquesta ens la
van denegar doncs la qualitat de l’aire en la zona que estem no te el nivell de
contaminació que és considera perillós i que en altres llocs si i que les han de posar
allà. Per altra banda hi ha la que a través d’una moció es sol·licita que de manera
continuada es posi una estació que mesuri la qualitat de l’aire i que els informes els
elaboraria una universitat competent en la matèria que col·labores. Això esta previst
en el pressupost de l’any 2021 que si s’aprova es tirarà endavant i si no s’aprova
doncs no es podrà portar a terme, per tant això esta pendent de pressupost.
Pren la paraula la Imma Ortega i demana puntualitzant que ho demana reiteradament
sobre el tema de can Santa Digna, que ja veu anunciar que es canviava l’ús, però hi
havia tot una series d’al·legacions urbanístiques, tenint en compte que no es pot
saltar la legalitat urbanística, ara ve que això no ha de servir per amagar altres coses,
vàreu dir que hi havia un informe que estava a punt de fer-se i no ha arribat, i
pregunta si teniu alguna data? .
Contesta la presidenta i comenta que s’havia programat una reunió amb el despatx
d’advocats Tornos abans de festes, però que amb tot el tema del covid l’han passat
per després de festes. Tots estem interessats per veure que passa amb aquestes
al·legacions.
Pren la paraula el Carles Vila en representació de l’entitat Festes Laurona, comenta
que demà es faran els reis, amb totes les restriccions que comporta el tema del covid,
ho farem a la carpa, i per assistir s’ha de demanar cita prèvia.

Comenta el tema de proveïdors de fibra òptica si s’han mirat altres proveïdors per els
veïns de Llerona.
Torna a reiterar el tema de la deixalleria mòbil, que esta molt be però el segell de
quan portes les deixalles a la mòbil per poder obtindré el descompte a nivell
municipal, amb la deixalleria mòbil no hi ha la possibilitat. La presidenta comenta que
un tema que no acaba de funcionar i que molts ajuntaments es troben amb el mateix
problema.
Segueix amb la paraula la Marta Moliné i pregunta sobre el tema de l’aula Natura com
esta.
La presidenta respon que ho hauria de preguntar i si de cas es demanarà un petit
informe.
Un altre tema que pregunta la Marta, és sobre el pàrquing al costat de Rodosa, la
zona agrícola que es utilitzada per a pàrquing.
La presidenta respon que ja s’ha iniciat els tràmits i s’ha donat un termini per que
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Pren la paraula la senyora Marta Moline i comenta com esta el pas de vianants de la
baixada de la Verge, si que es cert que ja s’ha tret la pintura que la senyalitzava però
encara no s’ha rebaixat el nivell i s’hauria de fer doncs encara la gent te la tendència
de creuar per allà.
Comenta també que te entès que s’ha parlat amb l’Aca, i saber si us han dit alguna
cosa i si no fer un recordatori perquè revisin les bases dels ponts que creuen Llerona
al llarg dels diferents torrents.

treguin tots els camions, si no ho fa la policia aixecarà acta i precintarà, tot i que han
presentat al·legacions i això fa que el termini s’allargui.
Pregunta si ara que ja acabat l’any 2020 si l’ajuntament te les dades de tot l’any de
les emissions de CO2, tenint en compte, que vaig recordar en el consell de setembre,
com que el municipi esta adherit al pacte d’alcaldes i alcaldesses des del juliol de
2008 saber si aquest informe ja esta tancat o no estava tancat. En un altre ordre de
coses pregunta sobre el tema del 4t Cinturo si se sap com esta tot aquest tema, quina
es la situació actual.
Pren la paraula la representant de l’Associació de veïns dels Gorcs, la senyora Marta
Camp, i comenta que esperem que en relació als contenidors selectius es puguin
posar allí on es va demanar a l’avinguda Santa Digna.
Pren la paraula la Pilar Donadeu en representació de l’entitat de la Gent Gran de
Llerona, i pregunta que com aquest any no s’ha pogut fer l’excursió de la gent gran
els diners d’aquesta activitat que s’ha fet amb ells. La presidenta respon que com no
s’han pogut fer moltes coses que estaven ja pressupostades, s’ha redistribuït els
diners fent altres accions com per exemple canviar el carro de la rotonda de Llerona,
que això no estava previst.
5.-Torn obert de paraules.-

Pren la paraula una veïna i comenta que amb la tempesta del Glòria, ara farà un any,
un dels desastres que va fer és el mur de contenció a l’alçada de de Grasas Vila i
anat cap a La Garriga i que passa per allà la canonada del gas, és va fer una gran
rocalla amb tres terrasses, i aquesta tempesta es va emportar la meitat de la rocalla
de la tercera terrassa, la que toca directament amb el riu Congost, ja ho va informar,
va parlar amb el Ganduxer i la tècnica de camins i va comentar que parlarien amb
gas natural que son els que van fer la canonada i que també ho posarien en
coneixement de l’ACA doncs afecta també a la llera del riu, i a data d’avui encara esta
exactament igual.
També pregunta si tenim noticies del desdoblament de la via del tren, tots els veïns
van fer unes al·legacions seguint moltes de les directrius que la Cristina Fuentes,
arquitecta de l’ajuntament ens va indicar, i ens van comentar que en aquestes
al·legacions l’ajuntament donaria suport, va passar que l’ajuntament va presentar la
seva al·legació abans de la finalització del termini i nosaltres la vam presentar dos o
tres dies mes tard i per tant l’ajuntament no va poder incorporar la nostra al·legació a
la seva, llavors l’altre dia quan vaig anar a veure al senyor Ganduxer, regidor
d’urbanisme, va dir que cap problema per donar suport, i va comentar que tenien una
reunió amb Adif, i que en aquella reunió els hi donarien les nostres al.legacions i que
ells mateixos com ajuntament donarien suport. Ens agradaria saber com esta tot
aquest tema del desdoblament. La presidenta contesta que esta pendent que ens
enviïn l’informe definitiu.
Pren la paraula un altre veí, i comenta li agradaria que l’ajuntament tornes a posar
una senyal vertical de limitació de velocitat de 50 km h màxim sortint de la rotonda
que hi ha darrera el Caprabo direcció cap a al centre de Llerona a l’alçada de can
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La senyora PRESIDENTA dóna pas a les intervencions.

Figueres mes o menys .
En relació al pas de vianants del camí de can Toni pregunta com esta aquest tema.
La presidenta respon que quan el camí da can Toni sigui d’un sol sentit s’està mirant
que la part que va des de la Via Europa fins el consell de poble sigui un sol sentit en
circulació i per tant com que només hi ha un sentit a l’altre cantó es pot fer una
vorera.
Ara mateix si es fes pas de vianants no hi ha vorera on puguis caminar.
Es reitera tot el tema del soroll que les empreses del pla emeten i les molèsties dels
veïns i es demana que l’ajuntament es posi del costat dels veïns per tal de poder
solucionar aquest tema.
Es demana que es torni a revisar la zona de la ubicació de la masia del senyor Josep
Lluis, doncs la qualificació perquè passa una carretera no hauria de ser doncs es un
camí, i no una carretera, però quan els camins s’asfalten esdevenen carreteres i no
es així, continua seguint sent un camí.
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No havent més preguntes ni assumptes a tractar, la senyora PRESIDENTA aixeca la
sessió, de la qual, estenc aquesta acta

