Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

CPCA/2020/4

Consell del Poble de Corró d'Amunt

Ordinària

Data

30 de novembre de 2020

Durada

Des de les 19.00 fins a les 20.30 hores

Lloc

Virtual, mitjançant l'aplicatiu Zoom, a través de
l'enllaç següent:
https://us02web.zoom.us/j/85725589787

Presidida per

Jordi Ganduxé Pascual

Secretaria delegada

Monica Sanchez Pedraza
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Jordi Ganduxé Pascual

Sí

Albert Costa Serrano

Sí

Jaume Travé i Colomé

Sí

Lourdes Diaz Guirado

No

Moisés Torres Enrique

Sí

Mónica Sánchez Pedraza

Sí

Nuria Vilamala Pey

No

Àngel Profitós Martí

Sí

M. Àngels Pou

Sí

Maria Viure

Excusa

Susana Bru Alajarin

No
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0001 Data: 27/01/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA CORRO AMUNT

Monica Sanchez Pedraza (1 de 2)
Secretaria delegada del Consell del Poble de Corró d’Amunt
Data Signatura: 27/01/2021
HASH: a52c0d468a7c6fcc1a9662b41bfcb278
Jordi Ganduxer Pascual (2 de 2)
President Consell Poble Corró d'Amunt
Data Signatura: 27/01/2021
HASH: 1dd0134e3d2029cf0b1a31536fc4e530

ACTA

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.

A) ACTIVITAT DE CONTROL

2- Donar compte de diferents resolucions
Ple de data 25 de juny de 2020
Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament intern del Consell de la
Pagesia de les Franqueses del Vallès

Número: 2021-0001 Data: 27/01/2021

El president dóna la benvinguda als assistents.
.
Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió del 27 de juliol de 2020, que és
aprovada pels membres presents.
A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia.

ACTA CORRO AMUNT

1- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses, Socialistes de
Catalunya –Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú –Acord Municipal i
Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió
del dia 18 de juny de 2020, de suport als treballadors i treballadores de Nissan
Moció que presenten el grup municipal dels Socialistes de Catalunya -Candidatura
de Progrés i la Societat de Caçadors, i aprovada per Junta dePortaveus en sessió
del dia 18 de juny de 2020, de recolzament de la caça i l'activitat ocellaire
Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta
de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, sobre la gestió del procés de
reobertura escolar
Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, per a
preservar i fer efectiva la conciliació laboral en la situació provocada per la crisi de la
Covid-19
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Proposta d’aprovació de l’adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI (Pobles i Ciutats
per la diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere)

Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta
de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, en defensa de l'espai públic
Ple de data 30 de juliol de 2020
Proposta d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts dels Consells de Poble

Ple de data 29 d’octubre de 2020
Donar compte del decretde l'alcalde número 2020-1773 de data 29 de setembre, en
què es resol modificar els tinents i tinentes d'alcalde de l'Ajuntament
Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1774 de data 29 de setembre, en
què es resol modificar els membres integrants de laJunta de Govern Local
Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1772 de 29 de setembre, en què
es resol crear les àrees i regidories que integren l'Ajuntament i efectuar delegacions
generals d'atribucions a favor dels tinents i tinentes d'alcalde
Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1770 de data 29 de setembre, en
què es resol el nomenament de la Presidenta i Vicepresidenta del Patronat
municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut
Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2021
Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada per
Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, per una política
d'habitatge amb perspectiva juvenil
Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses, Imagina
Esquerra en Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa
Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de
2020, de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del president de la
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Moció que presenten els grups municipals Imagina Esquerra en Comú -Acord
municipal, Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya –Candidatura de
Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de juliol de
2020, de suport a les lluites per a l'eliminació de la discriminació per motius
d'origen, ètnia, creences, orientació sexual o diferents capacitats físiques o
psíquiques
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Proposta d’aprovació provisional del Pla especial de masies al terme
municipal de les Franqueses del Vallès

ACTA CORRO AMUNT

Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana de les Franqueses del Vallès per a la seva adaptació a la
legislació urbanística en relació al règim d’ús de sòl no urbanitzable

Generalitat de Catalunya
Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya -Candidatura de
Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020,
per iniciar el procediment de modificació del Reglament Orgànic Municipal
Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya -Candidatura de
Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020,
a favor de la protecció del sistema sanitari d'atenció primària

Moció que presentael grup municipal Imagina Esquerra en Comú -Acord municipal, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, per
incloure el vot telemàtic, en situacions justificades, en els plens municipals de les
Franqueses del Vallès
Moció que presenten els grups municipals dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta
de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, de suport al sector de la
restauració i el comerç del municipi

Número: 2021-0001 Data: 27/01/2021

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 ensessió del dia22 d'octubre de 2020, per demanar mesures
de control ambiental de manera continuada amb partida pressupostària anual

ACTA CORRO AMUNT

Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú -Acord municipal,
i aprovada per Junta de Portaveus en sessió deldia 22 d'octubre de 2020, per a
l'arranjament d'espais verds com a horts urbans

Proposta d’aprovació de les Bases per a la concessió de subvencions per a la
reactivació econòmica de les Franqueses del Vallès arran de la crisi de la Covid-19 i
la seva convocatòria
Proposta d’aprovació de les Bases per a la concessió de subvencions per al foment
de l’autoocupació i l’inici d’una nova activitat econòmica i la seva convocatòria
Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès per al desenvolupament del projecte Roda
Proposta d'aprovació de l’adhesió a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025
JGL de data 3 de setembre de 2020
Proposta d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la concessió
d’ajuts en forma de microcrèdits destinats a la petita i mitjana empresa del municipi
de les Franqueses del Vallès afectada per la crisi sanitària provocada pel
coronavirus COVID-19.
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JGL de data 30 de juliol de 2020

Proposta d’aprovació del contingut i signatura del Conveni de cooperació
interadministrativa entre el Departament de Salut de la Generalitat, que actua a
través la seva Secretaria de Salut Pública i del Servei Català de la Salut, i
l’Ajuntament, per a la coordinació dels seus serveis públics en la gestió de la crisi
sanitària i social provocada per la Covid-19 en un context de control dels rebrots de
la malaltia
JGL de data 10 de setembre de 2020
Proposta d’aprovació de les bases per les quals s’estableixen les condicions
d’accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la
COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual de les Franqueses del Vallès

JGL de data 22 d’octubre de 2020
Donar compte del Decret 2020-1861 de data 9 d'octubre, en què es resol sotmetre
a consulta pública prèvia la memòria sobre els Estatuts del Consell per a
l'Emergència Climàtica i Ambient Global de les Franqueses del Vallès
Donar compte del Decret número 2020-1890 de data 13 d'octubre en què es resol
aprovar la convocatòria pública i les bases que han de regir l'elecció del càrrec de
Jutge/essa de Pau titular de les Franqueses del Vallès

Número: 2021-0001 Data: 27/01/2021

Proposta d’aprovació de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat
de Catalunya la instal·lació d’una estació de control de qualitat de l’aire a les
Franqueses del Vallès

ACTA CORRO AMUNT

JGL de data 24 de setembre de 2020

JGL de data 29 d’octubre de 2020
Proposta sobre l'aprovació de les bases reguladores del procés selectiu, mitjançant
concurs oposició, per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a mitjà/na en
mediació comunitària, en règim laboral d'interinitat, grup A, subgrup A2, de
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Proposta d’aprovació de la retirada del sistema de control de la indisciplina viària
situat a la cruïlla entre la Carretera de Ribes i la carretera de Cànoves del terme
municipal de les Franqueses del Vallès amb efectes 1 de novembre de 2020
JGL de data 5 de novembre de 2020
Proposta d'aprovació del «Projecte de reducció de l’arbrat iestassada del sotabosc
en la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització can Suquet»
redactat per la Diputació de Barcelona
JGL de data 12 de novembre de 2020
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Proposta d'aprovació de la sol·licitud per a la instal·lació de dos punts de recàrrega
per a vehicles elèctrics al municipi a l’Institut Català d’Energia (ICAEN)

Proposta d’aprovació de la segona convocatòria i les bases per les quals
s’estableixen les condicions d’accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte
econòmic i social de la COVID-19en els lloguers de l’habitatge habitual de les
Franqueses del Vallès

Registres de sortida
2020-S-RE-3230 Comuniquem resposta sol·licitud de l’espai el dia 24 de juliol.
2020-S-RCPA-3 Trametem certificate accord aprovació Pressupost any 2020.
2020-S-RE-3380 Comuniquem resposta cessió espai, dia 5 de setembre de 2020.
2020-S-RCPA-4 Sol·licitem pagament aportacions entitats.
2020-S-RCPA-5 Comuniquem cessió espai pels tallers de Memòria, Ioga I Música.
2020-S-RCPA-6 Comuniquem cessió espai dia 22 d’octubre per campanya de
vacunació.
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2020-E-RE-2585 Sol·licita aportació económica
2020-E-RCPA-8 Notifiquen acord Ple 30-7-20 Aprovació inicial modificació Art. 2
Estatuts dels Consells del Poble
2020-E-RE-2852 Sol·liciten la sala del Consell per realitzar unes xerrades, el dia 28
d’agost.
2020-E-RCPA-9 Sol·licita l’espai del Consell pels tallers de Música, Ioga i Memòria,
d’octubre’20 a juny’21
2020-E-RE-3093 Demanen conèixer el procediment per sol·licitar a la Junta del
Consell del Poble de Corró d’Amunt la incorporació d’un punt en el seu ordre del dia.
2020-E-RE-3247 Demanen la sala gran del Consell, el dia 16 d’octubre , amb motiu
d’una xerrada sobre territori.
2020-E-RE-3269 Sol·liciten que el president del Consell de Poble de Corró d’Amunt
no consideri la limitació de 6 persones a l’acte de la reunió del Consell.
2020-E-RCPA-10 Sol·liciten l’espai del Consell el dia 22 d’octubre per la campanya
de vacunació.
2020-E-RE-3505 Sol·liciten l’espai del Consell per realitzar les clases de pintura i
assaig de coral.
2020-E-RE-3512 Trameten declaracions de responsabilitat per realitzar les clases de
pintura i assaig de coral
2020-E-RE-3610 Sol·liciten la sala del Consell per realitzar videoconferencies els
dies 6, 13 i 27 de novembre.
2020-E-RE-3617 Proposta per destinar els diners del pressupost a la compra d’un
avet.
2020-E-RE-3680 Proposta per destinar els diners del pressupost per ajudar
economicament als propietaris a treure els nius de la vespa velutina durant 20202021 que hi ha a prop de les cases de la riera
2020-E-RE-3721 Proposta per destinar els diners del pressupost participatiu a fer
diferents activitats infantils i juvenils a Corró d’Amunt.
2020-E-RE-3757 Sol·liciten que els pressupostos del Consell del Poble de Corró
d'Amunt no siguin retornats a l'Ajuntament i ajornar el temps límit de devolució
d’aquests pressupostos pel mateix período que el Consell no ha convocat als veïns.

ACTA CORRO AMUNT

Registres d’entrada

2020-S-RE-4299 Comuniquem resposta registre 2020-E-RE-3093.
2020-S-RE-4870 Comuniquem resposta registre 2020-E-RE-3269.
2020-S-RE-4915 Comuniquem resposta cessió espai pels dies 6, 13 i 27 de
novembre.
2020-S-RE-4975 Comuniquem resposta cessió espai pels tallers de pintura i assaig
coral.

B) PART RESOLUTIVA

* Instància de data 25-10-20 Avv Sant Mamet
Comprar un arbre de Nadal de la mateixa mida que el de Bellavista i Corró
d’Avall + guarniment.
* Mail de data 28-10-2020
Posar dos bancs a la glorieta d’entrada del Consell del Poble de Corró
d’Amunt.
* Instància de data 29-10-20
Ajudar als propietaris a treure els nius de vespa velutina durant el 2020-2021,
que hi ha a la riera.
* Mail de data 31-10-2020
Instal·lar un desfibril·lador al Consell.
* Instància de data 1-11-20 de l’Avv Sant Mamet
Presenten pressupost d’activitats infantils i juvenils (s’adjunta pressupost)
* Mail de data 11-11-20
Pressupost d’equipament tècnic d’il·luminació per la Sala del Consell del
Poble (s’adjunta pressupost)
* Pressupost per canviar tres dels panells informatius per estar molt
deteriorats.
En la reunió interna que va tenir lloc el passat 11 de novembre de totes les propostes
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* Instància de data 19-7-20 Avv Sant Mamet
Demanen una nevera per a ús de totes les entitats.
Nous aparells d’aire condicionat/bombes de calor (Sala Gran)
Material de desinfecció per al Covid’19.
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Pressupost participatiu 1.100 € i resta romanent pressupost 2020
Es dona lectura de les propostes que ens han fet arribar tant per instància com
per correu electrònic

ACTA CORRO AMUNT

3- Informació de la presidència

presentades, els membres van acordar el següent:
Comprar un avet, un Masjoanis d’una altura de 4 metres, per plantar-lo al pati del
Consell.
Dels tres pressupostos demanats s’ha acceptat el del Jardiner Jordi Mestres, veí de
Corró d’Amunt, per ser el més econòmic.
També es va acordar acceptar el pressupost per canviar els panells informatius.
Destinar l’import de 2.000 € a l’Associació de veïns de Sant Mamet perquè puguin
realitzar alguns dels tallers
Pel que fa al banc, el regidor Moisés pren nota per posar-ho..

A continuació es presenta al Sr. Rubèn de la cooperativa Etcèteres i encarregat del
procés d'elaboració del Pla Local de Salut per explicar breument en què consistirà el
taller del Pla local de Salut.
Es tractarà de saber i recollir les opinions sobre els aspectes que sumen i els que
resten i el que s’hauria de fer per millorar la qualitat de vida de les persones de Corró
d’Amunt. Es farà arribar una circular a tots els veïns/es amb l’enllaç mitjançant
l’aplicatiu zoom per poder participar.

4- Informació de les entitats
Pren la paraula la Sra. M. Àngels Pou en representació de l’Associació de veïns de
Sant Mamet i diu que a causa de la situació per la Covid’19 les activitats han estat
aturades, tot i que estan intentant organitzar alguna activitat per Nadal, sempre
respectant les mesures que s’estableixin.
També faran arribar a tots els veïns/es de Corró d’Amunt l’Agenda de l’Almanac del
Cordill.

C) PRECS I PREGUNTES
A continuació es dona pas als
incidències:

precs i preguntes i es recullens les queixes i

La Sra. Pou reitera l’estat en que es troba la pintura de la zona de vianants per
accedir de l’aparcament a la zona esportiva, i la perillositat del camí de Cal Ferrer
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Informació realització Taller del Pla Local de Salut
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Quedarà un romanent pendent de € 2.189,01 que es mirarà si hi ha alguna proposta
abans que finalitzi l’any.

ACTA CORRO AMUNT

L’àrea d’Esports està estudiant que el que hi ha instal·lat a la zona esportiva es
pugui posar a fora.

pels vianants quan passen vehicles.
També reitera que al mateix aparcament hi ha un fanal que no dona llum perquè les
branques de l’arbre el tapen.
El Sr. Jaume Travé també fa saber que hi ha el fanal de l’església i de Can Camp
que no funcionen.
El Sr. Profitós pren la paraula i trasllada les següents qüestions:

-Demana que no hi ha cap representant de pagesos de Corró d’Amunt al Consell de
Pagesia i sol·licita que es faci alguna cosa per estimular la seva representació.
Es pren nota.
-Demana posar en coneixement dels agents rurals i dels caçadors el fet que veïns
s’hagin queixat per sentir els tirs molt a prop de les seves cases.
-Vol saber com està el tema dels 30.000 € que es van destinar al Sector C dintre del
pressupost del 2020.
- Demana que es pugui incrementar el pressupost del Consell del Poble de Corró
d’Amunt, ja que fa molts anys que és el mateix.
- També vol que es doni explicació sobre els 200.000 € que hi ha dintre del
pressupost del 2021 per la pacificació de la carretera.
El president diu que és una previsió per pacificar el tram entre el restaurant Les
Quatre Llunes i l’església.
El Sr. Profitós demana que s’informi abans al Consell de quines actuacions es
voldran fer, per tenir marge.
Pren la paraula la Sra. Pou que diu que en la reunió interna es va parlar que es
portaria a la junta de govern la reclamació per la col·locació novament dels ressalts
del tram urbà, que la Diputació ha tret.
Respon el regidor Moisés Torres que diu que s’estan fent reclamacions des de l’àrea,
si no responen es passarà per JGL.
El Sr. Profitós proposa que es posi un radar mòbil.
Per altra banda, la Sra. Pou reitera l’aprovació del reglament intern.
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-Trasllada també la queixa de veïns que han vist volar un dron per Can Suquet.
El president informa que s’ha creat la figura d’un Inspector de Via Pública i que
qualsevol incidencia es pot fer arribar per WhatsApp al Telef. 664 068 032.
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- Pregunta si se sap alguna cosa sobre unes mesures que fa dies han fet a la
carretera.
El president diu que són medicions que està fent la Diputació amb el propòsit
d’eixamplar-la i variar corbes, si es pot.

ACTA CORRO AMUNT

- Reitera un cop més la manca de llum en el tram de l’església, els xiprers fan que el
tram sigui molt fosc i no s’hi vegi.

A continuació una veïna demana que es revisi la forma d’accedir i presentar una
instància per la seu electrònica, diu que es pensi en la gent que no està
acostumada.
També demana que es formuli l’ordre del dia dels plens en un llenguatge que tothom
ho entengui. Diu que es podria fer la prova durant un mes amb un ordre del dia amb
un llenguatge comprensiu, entenedor, un llenguatge no tècnic.
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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ACTA CORRO AMUNT

No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la
sessió quan són dos quarts de nou del vespre, i de la qual estén aquesta acta.

