Expedient núm.: 10/2020

Òrgan col·legiat:

Sessió plenària 07 12 20

Consell del Poble de Llerona

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

7 de desembre de 2020

Durada

Des de les 20.30 fins a les 21,45 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

No

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: 12/01/2021
HASH: 83ad04ae1a4fb81b8f26f80a63025a18

Montse Vila Fortuny (1 de 2)
Presidenta Consell Poble Llerona
Data Signatura: 11/01/2021
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 les actes de la sessió del 2 de novembre 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 concessió de subvencions per a la reactivació econòmica de
les Franqueses del Vallès arran de la crisi de la Covid-19
2. Junta de Govern Local del 12 de novembre de 2020
Proposta d’aprovació de la concessió d’ajuts en forma de microcrèdits destinats a la
petita i mitjana empresa d el municipi de les Franqueses del Vallès afectada per la
crisi sanitària provocada pel COVID-19
Proposta d’aprovació de la segona convocatòria i les bases per les qual s’estableixen
les condicions d’accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social
de l a COVID 19 en els lloguers de l’habitatge habitual de les Franqueses del Vallès
PLE DEL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2020
Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de novembre de
2020, per ampliar i reforçar el servei de monitoratge a les escoles de primària del
municipi de les Franqueses.
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1. Junta de Govern Local del 5 de novembre de 2020:

Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i
no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de novembre de 2020, per
crear espais públics habilitats i autoritzats per penjar cartells i documents a la via
pública per part de la ciutadania.
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 19 de novembre de 2020, perquè
es retornin al Ple les competències que li són pròpies
Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de novembre de
2020, amb motiu del dia 25 de novembre, dia internacional de l'eliminació de la
violència vers les dones
Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de novembre de 2020, per
instal·lar purificadors d'aire amb filtre HEPA en els centres educatius de les
Franqueses del Vallès (escoles bressol, infantil i primària i instituts de secundària).
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:
Registres d’entrada:
Decret de creació per part de l’àrea de participació i relacions institucionals de la
comissió de treball per reduir l’impacte del soroll produït per les industries del polígon
industrial del pla de Llerona amb la finalitat de promoure el benestar, la qualitat de
vida i la protecció de la salut dels veïns i veïnes de les FV

Avui hem anat a fer inspecció de l'arbrat del Consell del Poble de Llerona, les alzines,
igual que les que hi ha al camí de Can Toni, pateixen l'afectació, en diferents graus de
Cerambyx spp., el barranyiquer del roure i les alzines, tot i que no s'ha observat la
presència directe del coleòpter, les galeries detectades al tronc i restes de serradures
provinents de les galeries n'evidencien l'atac i que la plaga encara es troba activa. A
més l'Elena sí que ens ha confirmat que n'ha vist a l'estiu i la descripció que n'ha fet
coincideix amb les característiques morfològiques d'aquest insecte.
Un cop revistat tos els exemplars d'alzines, es retirarà una alzina que està morta, una
altre de petita que està molt malament ja que ha entrat en competència amb les que
té al voltat i no pot créixer i un lledoner petit que hi ha al costat d'aquesta i que
tampoc creix. A la resta d'alzines i també a les dues que hi ha a fora, a la vorera del
camí de Can Toni, es farà tractament insecticida amb abamectina 1,8%[EC] P/V
mitjançant endoteràpia per tal suprimir aquesta plaga.
Registres de sortida:
Escrit adreçat a l’àrea de serveis de l’ ajuntament sol.licitant:
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Escrit rebut de l’àrea d’obres i serveis on informen que:



L’accés a la carpa de Llerona esta deteriorada i això fa que constantment sigui
ocupada per gent, s’hauria d’arranjar tot el que s’ha anat deteriorant amb el
temps.



Quan es farà la pacificació del camí del Turo de les mentides, es va informar
que es posarien ressalts.



En relació a la deixalleria mòbil si hi ha la possibilitat de poder optar a
descomptes amb les targeta que es fa servir quan es va a la deixalleria.



En relació als ponts de Llerona, es va arranjar el pas però la revisió de la base
dels ponts no s’ha fet. Com esta aquest tema?



Al carrer Catalunya la neteja que feia un cop per setmana per un operari al
marge del camió que neteja, ja no passa, pregunten per quina raó.



A la vorera a l’alçada de can Baldich hi ha un arbre que l’envaeix, s’hauria de
requerir al propietari o be que l’Ajuntament ho podi i remeti la factura a qui
correspongui.

3. Informació de la presidència

Comenta que el passat dissabte es va fer jornada de portes obertes a l’escola de
ciclisme que esta al polígon industrial, la setmana que ve es farà la segona jornada
de portes obertes i el mes de gener, el dia 9 que és el primer dia que comença
l’escola es farà la inauguració, a partir d’aquella data l’escola de ciclisme ja
funcionarà.
La jornada de portes obertes va anar força be, van venir a provar-ho entre 45 i 55
nens i nenes i es van fer dos grups i la veritat creiem que va funcionar bastant be.
Per altra banda, el camí de can Toni s’ha parlat amb l’ajuntament de l’Ametlla, i en
principi ens van dir que si i ara sembla ser que hi veuen alguna dificultat i ens
tornaran a trucar per fer una reunió i veure que es fa. Creiem que no es un camí
perquè passin camions, per l’amplada del camí, una cosa es que passin tractors i
vehicles agrícoles i una altre cosa es que passin camions de gran tonatge.
Com que de Festes Laurona s’han excusat, explicar-vos que per una banda faran el
tió de nadal que s’ha de demanar cita prèvia, s’ha de fer a traves de watsab, i que de
moment tenen apuntats 115 nens i hi ha places per 20 nens més.
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La senyora presidenta inicia la sessió i informa sobre el calendari del consell que
cada any es fa i demana les fotos a les entitats.

Respecte a la cavalcada del reis estan mirant quin és el circuit que faran, però tenen
previst passar per tot el centre de Llerona, per baix al pla, per can Baldich, tant la
banda dreta com la banda esquerra i pels Gorcs. Les cases que estan mes
disseminades miraran que es pot fer, tot però tenint en compte les mesures que en el
moment de la cavalcada estiguin estipulades.

4. Informacions de les entitats.- la senyora presidenta invita a les entitats
presents que si tenen quelcom que comunicar.
Pren la paraula la representant de l’Associació de veïns dels Gorcs, la senyora Marta
Camp, i comenta que s’ha netejat l’arbre que ocupava la vorera de can Balcich però
que totes les branques que han netejat de l’arbre que ocupava la vorera ara estan a
terra, no ho han recollit. També comenta que a l’avinguda Santa Digna a l’alçada del
núm. 22 hi ha un contenidor de deixalles i un altre d’orgànica i els veïns estant
demanant si es pogués també posar de vidre, paper i de plàstic.

Comenta també que la supressió del pas de vianants ubicat a la zona de la Verge,
que era un perill a efectes de seguretat, ja l’han suprimit, el que és la pintura blanca,
comenta que el que si volia saber es si hi ha previst el que és la vorera que fa com
una rampa per creuar si esta previst que es torni a aixecar o es mantindrà així tot i
que la pintura estigui tapada. La presidenta respon que de moment es mantindrà així.
La Marta comenta que s’hauria de anivellar per evitar confusions.
En relació al tema del veïnat del Turó de les mentides pregunta per quan esta previst
posar els ressalts. La Montse respon que es va parlar d’aquest tema en una comissió
de mobilitat i es posaran però s’havia d’acabar de mirar exactament a quins punts.
Segueix amb la paraula i comenta en relació al tema de telefonia, l’empresa que
havia ofert posar la fibra òptica segons tinc entès no han dit res mes? La Montse
respon que això és el que te entès segons el que li ha dit l’àrea, s’estan mirant altres
proveïdors, de fet s’ha posat una partida en el pressupost de l’any pròxim perquè
pugui arribar a tothom tot i que seria per aire i no per fibra.
Pregunta també si esta previst tornar a posar la pancarta del 4rt Cinturo a l’espai del
consell? Li respon la presidenta, la Montse Vila que s’ha de demanar perquè ha
desaparegut.
Pren la paraula la Imma Ortega en representació del Grup Municipal Imagina
Esquerra en Comú i vol posar de manifest una mica el que ha dit la Marta de quan es
preveu que tingueu l’informe de les al·legacions de can Santa Digna, tant per les
al·legacions urbanístiques i les que no son urbanístiques.
En relació del Gual de Cal Forcaire entenem que si el riu ha de quedar net és un bon
moment per ja decidir que no hi passin camions, es va dir que miraríeu quin tram i
recorregut es podia fer.
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Pren la paraula la senyora Marta Moline i comenta si totes les al·legacions que es van
presentar per el projecte de can Santa Digna van quedar resoltes, hi ha resposta
donada o encara no? Respon la presidenta del consell del poble, la Montse Vila, i diu
que encara no.

També comenta de quina manera s’ha avisat als veïns de Llerona perquè puguin
participar en aquesta taula del soroll, per nosaltres és important que hi siguin i és
important a part del que hi ha en el web de l’Ajuntament i és important de que hi
puguin participar, llavors si és així quina periodicitat tindrà, més que res per informar
a la resta de gent, quina periodicitat tindrà i com ho tindreu controlat.
En un altre ordre de coses comenta sobre el tema de les mesures de l’aire, que ja
sabem, que en principi havia de venir una estació per part de la Diputació o de la
Generalitat, i pregunta si esta demanada i quan esta previst que la posin.
També comenta que quan es posaran a fer aquesta taula de diàleg per prendre les
mesures varies en tot el que es medi ambient, perquè en principi la taula aquesta del
tècnics ja hauria d’estar configurada, ho dic perquè Llerona esta patint en tots els
sentits i si que hi ha una que és greu que és la del soroll, però l’altre no l’hauríem de
deixar enrere i que jo sàpiga no esta ni convocada ni sabem quins tècnics hi hauran
ni sabem com de ràpid anirà, per tant son dues coses una la màquina que ha de venir
de la Generalitat i l’altre quan es prendran aquestes mesures per controlar tot el que
afecta al medi ambient.

Intervé la Imma Ortega i comenta que havien dit de utilitzar el recurs del pont nou que
s’havia fet a can Calet, es a dir si pujaven per allà que tornessin a baixar, en algun
moment s’haurà de prioritzar, si prioritzem el verd del riu o si prioritzem la zona de
camions.
Respon la presidenta que en la comissió ho acabaran de mirar quin serà el millor
recurs, el gual no sembla que sigui la solució més adequada, en tot cas a la llarga
seria fer un pont, però no sembla que sigui el gual la solució, així doncs de moment
quedarà tancat provisionalment i a la comissió de mobilitat ho estudiarem.
En relació a la taula de soroll, la presidenta comenta que la convocatòria s’ha passat i
ha sortit a les xarxes de l’Ajuntament i el que teníem previst un cop s’hagi apuntat els
que estiguin interessats, s’ha posat també al watsab de veïns del poble, que hi ha
molts veïns connectats, però el que es pot fer és fer arribar una carta als veïns de
Llerona dient que s’ha creat aquesta taula. Pensem també que es una taula en que la
gent que participi al final hi haurà d’haver places limitades, doncs les taules perquè
funcionin hi ha d’haver un núm. determinat de gent no pot ser indeterminat. La
periodicitat dependrà de com vagi la primera reunió, ens hem posat en contacte amb
una empresa que son especialistes en temes de soroll, el noi havia de venir el dia 2 o
3 de desembre, no va poder ser i ara ens ha donat data per el dia 14, per tant a partir
d’aquí el que ens recomani aquesta persona que serà la que portarà el tema
principalment.

Codi Validació: WXQ2PKN99WCR6YYYH53RTMWJY | Verificació: https://lesfranqueses.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 7

Pren la paraula la presidenta, Montse Vila, i contesta en relació al tema de les
al·legacions preguntarà a l’àrea com ho tenen. En relació al gual de cal Forcaire es va
parlar a la comissió de mobilitat, de moment el que es va decidir es que es tancaria
de forma provisional, en la comissió de mobilitat es decidirà realment com s’avança
sobre aquest tema, el fet de passar es un risc, però el fet de no passar-hi també fa
que passi molta més gent per el camí que va del Falgar cap al camí que va al sindicat
i que va cap al polígon, el que és l’antiga carretera de Vic, per tant passa molt més
transit que abans, per això s’ha d’acabar de veure quin és el millor flux dins del
polígon, quin és el millor recurs.

En quan a les mesures de l’aire, no és una taula de participació el que s’ha creat, sinó
que a traves de la moció era un consell participatiu i aquí hi ha unes normatives uns
reglaments que això ja esta fet, i el que s’ha de fer ara es convocar i tirar-ho
endavant.
En quant a les torres de mesura de la qualitat de l’aire que comentes, s’ha fet la
sol·licitud a la Diputació, i la Diputació ha negat la seva col·locació i un dels motius és
que l’ultima lectura que es va fer, d’un any i mig o dos anys, ara no recordo
exactament, els paràmetres no havien sortit tan malament. Per tant el que farem ara
es el que hem posat en pressupost per l’any vinent 2021, que ve arrel d’una moció,
és la instal·lació d’una torre de manera permanent en el municipi. Aquestes torres en
principi pel que ens van explicar des de l’àrea d’obres i serveis es poden anar movent
i prendre mesures en diferents indrets del municipi, de moment es posarà en el
pressupost i juntament amb els diferents portaveus es mirarà quina és la millor opció.
Pren la paraula el senyor Josep Pujol, en representació del grup de teatre Toc-Toc,
i informa que ja estan assajant de forma presencial. També diu que queda pendent la
taula de so i la il·luminació i quina previsió hi ha.
Pren la paraula el Ruben en representació del Club Esportiu Llerona, comenta que ja
han pogut reobrir les pistes de pàdel i de tennis.
Comenta que ja van iniciar l’activitat del club , i que properament informaran que es
farà el campus de nadal els dies 22 al 31 de desembre i el 4 i 5 de gener.
Es tornaria iniciar la competició segons vagi tot el tema de desescalada.
La presidenta informa que com aquest any no hi ha fira d’entitats, el que s’ha fet es
que s’ha demanat a totes les entitats que cada any participaven a la fira si volien
participar de forma virtual i si podien fer un vídeo i penjar-lo. S’han presentat 30
vídeos i estan penjats en el You tube.
5.-Torn obert de paraules.-

Pren la paraula un veí i comenta que amb la tarja de la deixalleria si tens també d’
altres municipis el problema esta que quan vols passar-la perquè portes coses només
t’agafa ara el núm. de DNI i no el codi de barres de la tarja, i això fa que només
constis en un municipi i no en els altres.

No havent més preguntes ni assumptes a tractar, la senyora PRESIDENTA aixeca la
sessió, de la qual, estenc aquesta acta
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La senyora PRESIDENTA dóna pas a les intervencions.

