Expedient núm.: 1/2021

Òrgan col·legiat:

Sessió plenària 01 02 21

Consell del Poble de Llerona

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

1de febrer de 2021

Durada

Des de les 20.00 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

Si

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

Si

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: 03/03/2021
HASH: 83ad04ae1a4fb81b8f26f80a63025a18

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

ACTA

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. 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 4 de gener de 2021, 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 relativa a la tramesa d’al·legacions al Projecte de construcció de duplicació
de via, Línia R-3 de Rodalies (Barcelona). Tram: Parets del Vallès –La Garriga. Via i
Electrificació. Expropiacions
ACORDS:
Primer. DONAR SUPORT a l’al·lega ció present ada en data 22 de juliol de 2020,amb
Registre d’Entrada 2020 E RC 3106 per la senyora Nuria Pedrals Puges al projecte
de construcció de duplicació de via, línia R 3 de Rodalies (Barcelona): Tram: Parets
del Vallès La Garriga. Via i Electrific ació. Expro piacions.
Segon. Trametre aquest acord, a la Dirección de Proyectos de Red Convencional de
ADIF, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

PLE DEL DIA 28 DE GENER DE 2020
Proposta d’aprovació de la creació de Comissions informatives permanents i la fixació
del seu règim d’organització i funcionament, així com la seva periodicitat.
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Junta de Govern Local del 21 de gener de 2021:

Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació, de la plantilla
de personal i de la relació de llocs de treball per a l’exercici 2021.
Proposta per a la concessió de la bonificació del 95% per obres que tinguin com a
finalitat la rehabilitació o millora d’edificacions incloses en el pla especial de protecció
del patrimoni arquitectònic de les Franqueses del Vallès.
Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa
Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de gener de
2021, per al desplegament de mesures contra la segregació escolar de les
Franqueses del Vallès.
Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de gener de 2021,
per l'adhesió al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Pública i per la
creació de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de les Franqueses del
Vallès.
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:
En data 4 de gener s’envia un correu a l’àrea d’obres i serveis adjuntant les imatges
de l’estat de la vorera drets de la Via Europa, sentit Canovelles, sol·licitant que es
netegi doncs esta plena de deixalles i brutícia.

La senyora presidenta inicia la sessió informant que avui es farà la presentació del
Pla Local de Salut, dona la paraula a la tècnica que explica el pla. Convida a la
regidora de salut la Sra. Marina Ginesti, si vol comentar alguna cosa al respecte
abans que prengui la paraula la tècnica del pla local de Salut la Sra. Noelia.
Pren la paraula la Marina i comenta que bàsicament la idea general és una
organització de totes les accions que tenen a veure amb salut. El pla de salut de les
Franqueses s’està fent a traves d’una empresa, es va sol·licitar una subvenció a la
Diputació de Barcelona per poder fer aquest pla i ens la van concedir i es quan hem
començat ha elaborar el pla contractant a una empresa experta.
Dona la paraula a la Noelia, representant de l’empresa que esta portant a terme el
Pla Local de salut de les Franqueses, i explica el que es el pla:
El Pla Local de Salut és el procés que vol identificar i recollir els reptes i propostes
que han de permetre assolir un municipi més saludable i amb més cura pel benestar
de la seva població, és un compromís de l'Ajuntament a quatre anys vista per millorar
el municipi amb la participació i corresponsabilització dels diferents actors locals.
El viatge per elaborar el Pla Local de Salut de les Franqueses del Vallès contempla
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3. Informació de la presidència

quatre etapes:
1. Diagnosi de la situació de salut i benestar de la població de les Franqueses i
els seus 5 pobles (mitjançant espais de conversa, entrevistes, i una enquesta
online).
2. Priorització de reptes i elaboració de propostes. Amb els reptes presents es
concretaran, també de manera participativa, les principals actuacions a portar
a terme per assolir una millor salut i benestar al poble.
3. Redacció del Pla d'Acció 2021 – 2024.
4. Aprovació en el ple de l'Ajuntament i impuls de les actuacions.
Qui pot i com participar?
El Pla Local de Salut de Les Franqueses del Vallès convida a la participació de totes
les persones que viuen o treballen al municipi.
Actualment podeu participar a través dels següents canals:


Correu
electrònic
per
plalocalsalut@lesfranqueses.cat

a

qualsevol

consulta o proposta

Els canals de participació s'aniran actualitzant i us n'informarem.

En un altre ordre de coses reprèn la paraula la presidenta del consell i informa que
s’havia quedat que s’intentaria fer la pacificació del camí de can Toni, es va parlar
amb els veïns que viuen en el camí de can Toni i amb els veïns del camí de can Pau
Trias, i es va arribar a una solució que de moment es la que hem aplicat, vam parlar
amb l’ajuntament de l’Ametlla per poder posar les senyals de prohibit a la rotonda ,
per facilitar doncs que els camions que com no poden passar poguessin donar la
volta, ara el camí és d’una sola direcció, i aclareix que el camí de can Toni és un
camí, no és una carretera, és un camí i depèn de l’Ajuntament, la carretera que uneix
Llerona amb l’Ametlla, aquesta si que es considera carretera i no camí, uneix dos
municipis, i pertany a la Diputació. El que si que es pot mirar es si en aquesta
carretera es troba la manera de que el tràfic vagi de manera més lenta, ara mateix hi
ha un radar que pacifica la velocitat .
Les senyals que hi havia a can Pep, ja s’ha posat la limitació correcta de tonatge i a
partir d’aquí es posaran controls per aconseguir que només circuli per la via el vehicle
que pot fer-ho.
La passada setmana en relació a la festa de la mongeta del ganxet, el consell del
poble hi ha participat, s’ha publicat un documental que quedarà per l’aula de Natura, i
unes receptes de cuina que han participat ciutadans i ciutadanes de Llerona i també
de la resta de les Franqueses que havien participat en el concurs de cuina d’altres
edicions. Tot esta penjat al canal de You tube de l’Ajuntament.
Amb un altre ordre de coses s’havia parlat dels contenidors dels Gorcs, s’ha anat a
mirar des de l’àrea i consideren que no faria falta doncs tant quan entres als Gorchs i
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Pren la paraula la Marina Ginesti i comenta que aquest pla de salut es la primera
vegada que es fa a les Franqueses i es fa sobre tota la població, és molt ampli.

també a l’alçada de les pistes de tennis hi ha, al carrer santa Digna on ens veu indicar
hi ha unes tres o quatre habitatges i consideren que es podrien desplaçar als que ja
hi ha en aquests punts que he comentat.
També informa sobre el tema de les al·legacions de can Santa Digna, també es va
parlar en el Ple, estan fetes i resoltes, però sembla ser que l’empresa fundació
Fontanilles, ha dit que vol retirar el pla especial, per tant no cal difondre el resultat de
les al·legacions doncs ja no es faria l’activitat per les quals es van interposar.
El gual de cal Forcaire que també era un tema que s’havia debatut, de moment el
gual es quedarà com esta actualment no hi ha previst fer res, si més endavant sortís
algun tipus de subvenció per part de la Diputació o la Generalitat llavors miraríem de
si ens podem acollir i fer una via d’accés a l’altre cantó.
En relació a la comissió d’emergència climàtica, està prevista la seva creació per
l’any 2021 , però estem pendent de que hi hagi pressupost doncs implica portar a
terme determinades actuacions que es necessita un pressupost.
Informa sobre el tema de l’aparcament il·legal de camions al carrer Moli s/n, davant la
cooperativa, ja s’ha obert expedient sancionador per que retirin l’activitat
d’aparcament i s’estan posant multes coercitives amb les actes que aixequen la
policia local cada 15 dies.
En relació al 4rt Cinturó la situació a dia d’avui és que l’estudi mediambiental ja esta
caducat i no es pot continuar endavant.
La carpa de Llerona, ja s’havia demanat l’arranjament, el 24 de juliol es va notificar a
l’àrea corresponent, al setembre van anar a fer una revisió per part d’inspecció de via
pública i es va documentar, s’ha intentat localitzar l’empresa que la va construir i no
ha estat possible, s’està buscant altres empreses que puguin arranjar la carpa.

canonada del gas, el 24 d’abril l’àrea de pagesia va fer un requeriment a
l’empresa Enagas, i al mes de maig l’empresa va dir que s’ho mirarien després
del confinament, l’àrea s’ha tornat a posar en contacte amb l’empresa i van dir que
també s’han de posar en contacte amb l’ACA doncs hi havia una part que afectava a
l’ACA.

4. Informacions de les entitats.- la senyora presidenta invita a les entitats
presents que si tenen quelcom que comunicar.
Pren la paraula la Imma Ortega en representació del Grup Municipal Imagina
Esquerra en Comú i posa de manifest que 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, demana que aquestes al·legacions es resolguessin el mes aviat
possible, i entenc que d’aquestes al·legacions (320 aprox.) no es passarà un informe,
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També s’havia demanat que s’arreglés el mur de contenció que toca directament
amb el riu Congost a l’alçada de l’empresa Grasas Vila i que passa per allà la

i considera que és un frau, i ho vol posar de relleu, doncs l’arquitectura i l’urbanisme
esta al servei de la gent, i no els hem d’utilitzar mai d’excusa per tapar altres coses,
que això no ha de servir per amagar altres coses, i en aquest cas si no hi ha informe
ho entenem que ho vàreu fer servir única i exclusivament perquè no voleu que es fes
el projecte que inicialment s’havia de fer, que era l’acollida d’aquests 30 nens. Llavors
sis plau si que demanaria de que l’informe, com a mínim de tota la part urbanística i
sigui.
Reitera la Imma Ortega que ja ho va comentar en el Ple i que torna a dir-ho ara les
al·legacions que es van fer de la R3 ja estaven resoltes, jo les vaig demanar per
instancia i no m’han arribat, i crec que s’haurien d’explicar una mica perquè justament
el traçat del desdoblament de la R3 afecta a molts veïns, si han arribat sol·licito
informació, sobre totes les al·legacions del tram de can Baldich.
La presidenta respon en relació al tema de les al·legacions de can Santa Digna, la
documentació hi és, tenim l’informe que és de 300 pàgines, informe elaborat per el
despatx d’advocats Tornos.

Contesta la presidenta, Montse Vila, i comenta que per una banda hi ha la moció que
demanava que es poses l’estació de mesura de control i que estigues relacionada
amb una universitat perquè fes la lectura de les dades recollides amb l’estació que
mesura, i per altre hi havia la comissió de la emergència climàtica, i aquesta comissió
i creu recordar que en la junta de portaveus és va comentar qui formaria part
d’aquesta comissió, i que s’ha enviat per part de secretaria als diferents grups polítics
qui vol formar part. S’ha quedat que en la propera junta cada grup polític dirà qui vol
que formi part d’aquesta comissió.
Pren la paraula la senyora Marta Moline en representació dels veïns de Llerona i
comenta que reprenent el tema de can Santa Digna si demano per instància l’informe
me’l poden donar ? la Montse li respon que no ho sap doncs a nivell polític es d’una
manera i amb la ciutadania es d’una altra, i li diu que el demani .
Comenta també el tema del pàrquing davant la cooperativa, com esta el tema i se li
informa que es va obrir un expedient sancionador, que van presentar al·legacions que
es van desestimar i que per altra banda s’estan posant multes coercitives cada 15
dies.
En relació al semàfor de la sortida de can Baldich, a mitjans de novembre va haver un
accident i el fanal encara esta per substituir, i demana quina previsió hi ha per
reposar-lo. Contesta la Montse, presidenta del consell, que esta previst fer-ho en
breu.
Segueix amb la paraula la Marta Moliné i comenta que en el Nou 9 va sortir una
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Pren la paraula la Imma Ortega i comenta en relació al control de l’aire, que ho has
relacionat amb els pressupostos, i comenta que entén que ha d’estar relacionat amb
això l’estació de mesurament mediambiental, però l’ajuntament al marge de que
estigui o no l’estació ha de tenir la manera de controlar totes les emissions que es fan
als polígons, es a dir, si no hi ha aquesta estació quines mesures pren l’ajuntament,
perquè la problemàtica del polígon no dependrà d’aquesta estació de mesura, per
tant es un tema que s’ha de contemplar perquè el cas és mes greu, i no s’hauria de
barrejar.

noticia d’una empresa danesa que busca terreny agrícola per instal·lar plaques solars
i pregunta si Llerona seria un poble diana per posar aquestes plaques per dir-ho
d’alguna manera, i li agradaria que l’ajuntament intercedís de manera que en lloc
d’ocupar sol agrícola que s’ocupi per exemple teulades, aquí que hi ha tanta industria,
que des de l’ajuntament es fes això si es parles de Llerona.
Pregunta també si l’aula de natura segueix endavant. Contesta la Montse, i explica
que en relació amb l’aula de natura el que ja estava pressupostat segueix amb els
terminis establerts .
Pregunta per l’informe de CO2 de l’any 2020 si el tenim i posa de manifest que avui
s’ha donat difusió de que es farà una taula rodona el diumenge telemàticament, sobre
les jornades escolars.
Pren la paraula el Rubèn en representació del Club Esportiu Llerona, i informa que es
reinicien els entrenaments exclusivament per els equips dels nens del municipi, i
també informa que la calçotada que cada any organitza el club doncs aquest any no
podrà ser per les circumstancies que hi ha de la pandèmia.
Pren la paraula el senyor Josep Pujol, en representació del grup de teatre Toc-Toc,
i informa que continuen assajant l’obra segona oportunitat de manera telemàtica, i
també informa que faran la cloenda de les arts escèniques que cultura ha programat
al teatre auditori de Bellavista.
Pren la paraula la Marta Camps en representació de l’associació de veïns dels Gorcs,
i comenta que hi ha un arbre a la carretera caigut, a can santa Digna direcció
Granollers, i també comenta que els cartells que es van demanar per posar per la
urbanització com esta el tema.
Pren la paraula la Pilar Donadeu en representació de l’entitat de la Gent Gran de
Llerona i explica que ja han vingut a tallar les moreres del casal i l’olivera.

La senyora PRESIDENTA dóna pas a les intervencions.
Pren la paraula una veïna i comenta lo del camí de can Toni, i que entén que els
veïns estiguin preocupats i els molesti el transit que hi ha i demana que si podeu fer
alguna cosa al respecte, tot i saber que la carretera és de la Diputació, però s’hauria
de fer alguna cosa, doncs aquesta carretera fa més de 50 anys que s’ha fet, després
es va fer el gran polígon industrial i no es va fer cap entrada i sortida del polígon sinó
que tots els camions passen per aquesta carretera, tenint en compte que la carretera
hauria de ser per anar de poble a poble i no com a entrada i sortida d’un polígon,
perquè això per els veïns que hi vivim és insostenible. .
Pren la paraula un altre veí, i comenta que si que s’hauria de fer una altra entrada i
sortida del polígon per descongestionar el tràfic de la carretera i es podia fer un
estudi, pel carrer Alemanya que és molt ampla.
Comenta també que en sessions anterior del consell va reclamar en relació al fanal
de can Figueres fa mesos que falta la part superior de l’enllumenat. També diu que
els bans que hi ha a l’alçada de Can Periques estan molt malmesos i que els canviïn i
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5.-Torn obert de paraules.-

demana també la poda dels arbres que hi ha des de la rotonda fins al carrer
Catalunya, no hi ha manteniment i hi ha arbres podrits .
Comenta si és possible un pas de vianants a la carretera de Ribes entre el garden de
can Pericas a l’empresa ITW, doncs com travessen si no hi ha res.
En relació aquest tema respon la Montse, presidenta del consell, que s’està fent un
estudi per millorar i pacificar el tros que va des de la rotonda del Caprabo fins el
semàfor de Llerona i es presentarà en la comissió de mobilitat
Pren la paraula un altre veí i reitera que estaria bé que sigui per el carrer Alemanya o
altre carrer , plantejar fer una entrada i sortida de camions del polígon que no fos per
la carretera de Llerona a l’Ametlla.
Demana la pacificació del tram de la carretera que va des del Caprabo fins al centre
de Llerona.
També comenta que en el parc del Falgar i la Verneda hi ha arbres morts.
En un altre ordre de coses comenta que fruit del creixement del poble, esta creixent
amb numero d’habitants, amb numero de cases però els carrers son el que son i amb
places d’aparcament al carrer que cada cop costa mes d’aparcar i constata que s’han
donat conta que hi ha tot una sèrie de cotxes, dels tallers que hi ha a Llerona que
estacionen cotxes al carrer i s’estan una setmana o dos i els van movent de lloc, i
segurament perquè no tenen espai dins d’aquests tallers, i els aparcaments son per
els veïns que vivim al poble i els treballadors, per tant s’hauria de buscar alguna
formula doncs tot el que es empresa o negoci s’ha de fer dins l’espai del negoci i no
fora al carrer. Una manera podria ser donar als veïns una targeta de resident gratuïta.

La Montse contesta que en alguns consell de poble ja s’havia parlat sobre aquest
tema, és un problema de les cases disseminades, doncs a les companyies no els
interessa fer una inversió, va haver una empresa que va presentar una solució que
era utilitzant els pals de telefonia que ja hi havia, va parlar amb l’ajuntament, s’estan
mirant possibilitats

No havent més preguntes ni assumptes a tractar, la senyora PRESIDENTA aixeca la
sessió, de la qual, estenc aquesta acta
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Un veí reitera el tema de la fibra òptica o 5G si l’ajuntament te previst de incentivar
d’alguna manera algun pla.

