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Montse Vila Fortuny
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Marina Ginestí Crusells, vocal

Si

Imma Ortega Martí, vocal

Si

Carles Vila Fortuny, vocal

SÍ

Josep Pujol, vocal

Si

Isidre Roquerias Cassa, vocal

No

Marta Camps Viñolas, vocal

Si

Ruben Aguilera Agusti, vocal

Si

Pilar Donadeu, vocal

No

Marta Moline, vocal

Si
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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

2. Informacions diverses
Ple del dia 29 d’octubre de 2020
Aprovació de nous representants de la Corporació al Consell d’Administració del
Patronat Municipal d’Esports.
Aprovació de la designació de nous representants de la Corporació al Patronat de la
Fundació Privada Apadis Les Franqueses i al Patronat de la Fundació Universitària
Martí l’Humà.
Aprovació de la declaració d’especial interès de les obres per a la reforma i ampliació
de la residència per a la gent gran amb emplaçament al carrer de Sant Josep, 29
Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels
tributs municipals per a l’exercici 2021.
Aprovació provisional de les ordenances reguladores de les prestacions patrimonials
de caràcter públic no tributari relatiu als serveis municipals funeraris i de proveïment,
subministrament i distribució d’aigua per a l’exercici 2021.
Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i no
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, per donar
l'opció a les famílies de demanar la jornada contínua en els centres educatius
d'infantil i primària de les Franqueses del Vallès.
Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta
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A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia:

ACTA LLERONA

Es procedeix a l’aprovació de les actes de les sessions del 28 de setembre de 2020 i
5 d’octubre de 2020, s’aproven per unanimitat.

Número: 2020-0005 Data: 16/12/2020

La senyora PRESIDENTA declara vàlidament oberta la sessió, i dóna la benvinguda
als assistents.

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 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 presenten els grups municipals 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, per demanar mesures de
control ambiental de manera continuada amb partida pressupostària anual.
Moció que presenta el 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 presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa
Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de
2020, amb relació a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre
el Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu Turístic de Vila-Seca i Salou.
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.

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

ACTA LLERONA

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.
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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 la creació de comissions informatives permanents

La senyora presidenta inicia la sessió i informa que les ordenances fiscals per l’any
2021 són pràcticament iguals a les del 2020, amb alguna millora i més concretament
en relació a ciutadans que es posin plaques de reaprofitament de la energia, que
tindran una bonificació del 20 % i durant 5 anys. Hi ha també un canvi en relació a
l’impost dels vehicles de tracció mecànica, que els que tinguin mes de 25 anys, fins
ara estaven subvencionats al 100 % i ara passarien a ser del 50 % a no ser que
estiguin considerats clàssics.
En relació a la festa de la mongeta, com ja es va comentar a quedat anul·lada, però el
vídeo que s’estava fent, es continua fent i gravant, i en principi en el mes de
desembre segons estigui la situació sanitària, es faria una presentació del vídeo.

En un altre ordre de coses en la passada sessió del consell un veí que va demanar
un cartell sobre el tonatge dels camions en el camí de can Pep, i informa que ja esta
demanat.
Explica que en l’anterior consell es va parlar del risc químic per la proximitat dels
polígons al poble, i que s’havia de fer si sonava alguna alarma i la informació que
tenim es que a les Franqueses no tenim cap establiment afectat per la normativa
“seveso”, que fa referencia al control dels riscos inherents als accidents greus en els
que intervenen substancies perilloses, així com la limitació de les seves
conseqüències sobre la salut humana, els bens i el medi ambient. Per altra banda,
protecció civil disposa d’un pla especial d’emergència exterior del sector químic, que
es diu plaseqcat, Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, en
aquest pla només estaria inclosa l’empresa Sandoz, i esta classificada amb un risc
baix, per tant al Pla de Llerona no existeixen alarmes d’aquest tipus.
També comenta que es va fer una consulta en relació al catàleg de masies, de si es
podien incloure les masies que estan patint més els sorolls originats per les empreses
del polígon del Pla de Llerona, per la seva proximitat, doncs cal dir que aquestes
masies ja estan incloses dins el catàleg de masies: tant la masia on viu el senyor
Pujol com les que estan al costat.
És va parlar també sobre el Quart Cinturó, quina era la postura de l’Ajuntament, i la
postura de l’Ajuntament es que no al seu pas per les Franqueses del Vallès, ja que
els equipaments més importants i els que han de donar servei estan al sud, que
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En relació al cartell que va demanar un veí per posar al gual de can Forcaire, s’està
treballant amb el cartell, perquè el cartell ha de quedar situat més endavant per tal de
que no suposi cap perill per qui circula. Cal dir que amb les pluges va quedar
descalçat el gual amb el perill que si passa un tràiler es pugui enfonsar. Per tant des
de les àrees de Serveis, Pagesia i Seguretat Ciutadana, van valorar tancar el pas
temporalment i mirar quina solució es dona, atès que l’accés al polígon s’obria per
can Calet, el mal era menor.

ACTA LLERONA

La idea és que es pugui anar per aquest camí de Llerona cap a l’Ametlla, però de
l’Ametlla cap a Llerona, només es pugui arribar fins a la rotonda del polígon.

Número: 2020-0005 Data: 16/12/2020

Per altra banda i arrel de diferents sol·licituds que s’han fet al consell del poble, es va
passar a la comissió de mobilitat el tema de la pacificació del camí de can Toni i de
can Pau Trias, hi ha una proposta que abans de que segueixi endavant es parlarà
amb els veïns afectats, i a partir d’ aquí si els veïns ho veuen be, es faria aquesta
pacificació.

podrien ser la Roca Village i el circuit, però apart creiem que hi ha d’haver
connectivitat però que potser no cal que hi hagi una infraestructura com el que
s’anomena el Quart Cinturó, es a dir que es podrien explorar altres vies, com
l’ampliació d’alguna carretera existent o com l’autopista i que en aquell tros tingues
gratuïtat o el que fos.
També explica que que l’entitat del teatre tenien la preocupació sobre el tema del
material mobiliari, com les cadires, la taula de so, i informa que ja tenim el Planning:
les cadires ja estan demanades, la fusteria també ja comencen a treballar, i el tema
del contracte de subministrament i el tema audiovisual i d’il·luminació, això acabaria
entre principis de desembre i l’entrega de tota l’obra seria el 18 de gener.

En la carretera de Ribes amb el carrer de la Fàbrica que hi havia un terreny a la dreta
on aparcaven uns camions hi havia un pal de telefonia, s’ha mirat si aquell terreny
podien fer l’activitat que fan, i si tenen el permís, i s’ha parlat amb Telefònica en
relació al pal que on esta molesta per si el poden desplaçar.
En relació a les batudes dels senglars, s’ha parlat amb l’associació dels caçadors
perquè quan facin una batuda si ens poden avisar a l’Ajuntament per poder publicar
la informació i també es posaria en el grup de Llerona perquè tothom estigui informat.
Ens han dit que així ho faran.
També s’ha comentat sobre la velocitat dels vehicles des de la zona on esta el
supermercat Caprabo i fins al nucli urbà de Llerona i s’està estudiant, hi ha diferents
solucions. En relació al pas de vianants de la via Europa cap al Consell, si es pot
posar una vorera es posarà un pas de vianants.
En relació a l’empresa Befesa, ja s’havia explicat en els consells de poble dels mesos
de novembre i desembre de 2019 que s’estaven fent unes obres on no hi havia
permís i que havien estat precintades, no és res nou que portem ara sinó que ja es
coneixia i s’havia parlat en sessions anteriors dels consells. A dia d’avui hi ha un
procés iniciat i s’ha de fer els que ens diguin.
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El pas de vianants on esta la Verge que s’havia de treure esta dins les tasques que
ha de fer la brigada i en breu estarà ja tret.
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L’estació de qualitat de l’aire, tot i que havíem parlat en el consell del poble, ha entrat
una moció aprovada per unanimitat, on s’estableix que s’instal·larà una estació fixa i
que es dotarà de pressupost per l’Ajuntament per poder fer els controls a traves
d’alguna universitat o qui sigui, però que els resultats que es donin puguin ser
homologats i es puguin utilitzar per fer les accions que calguin. S’ha d’estudiar quin
es el millor lloc per poder posar aquesta estació i a partir d’aquí començar a tirar
endavant aquest projecte.

ACTA LLERONA

En relació amb el tema de can Santa Digna, en principi que per part de la fundació
Mercè Fontanillas, no tenim informació d’on han anat els nens, tot i que sabem que
estan per la zona, però una informació oficial no ens l’han fet arribar.

4. Informacions de les entitats.- la senyora presidenta invita a les entitats
presents que si tenen quelcom que comunicar.
Pren la paraula el senyor Carles Vila en representació de l’entitat Festes Laurona i
informa sobre la cavalcada del reis d’aquest any que segurament el que es farà serà
passar per tot el poble i per les cases, s’ha parlat amb cultura i ja es veurà.








Tema Can Santa Digna, quin és l’estat de les al·legacions.
Tema de les empreses del polígon que molesten per el soroll, doncs no només
de l’empresa de Befesa, sinó també altres empreses com Ascable i en
podríem dir moltes més.
Es va confirmar que arribaria una estació per mesurar l’emissió de gasos,
quina és la previsió de quan arribarà. Al marge d’això, com sabem que serà
temporal, si de cara a l’any 2021, si s’ha pactat que estigui de manera
continua durant tot l’any, que no siguin puntuals sinó continu en el temps, una
manera de portar un control més exhaustiu .
Tema de la supressió del pas de vianants d’aquí de la Verge, que era un perill
a efectes de seguretat, sobre tot per els vehicles pesants quan estan pujant.
Tema dels veïns de can Pau Trias i de can Toni, entenem que ja hi parlareu.
Tema veïns del Turo de les Mentides, saber com esta la situació dels ressalts,
ja fa temps que es va aprovar, però sembla que en algun moment ha quedat
com congelat.
Tema dels senglars, que ja s’ha comentat, però al marge de les batudes dels
senglars, també hi ha altres actuacions amb altres animals com aus o
mamífers, i si fos possible tenir la màxima informació de quan fan actuacions
seria d’agrair.
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ACTA LLERONA

Pren la paraula la senyora Marta Moline i comenta varies coses:



Tema de la deixalleria mòbil, tornar a recordar que seria bo que també es
pogués gaudir dels mateixos descomptes que si vas a la deixalleria

La Presidenta del consell del poble, Montse Vila, respon que es molt complicat fer-ho,
s’ha estat mirant per l’àrea i a dia d’avui no tenen solució, però es tornarà a demanar.
L’àrea es la primera interessada perquè es recicli però és molt complicat i ho estan
estudiant.





Tema de la revisió de la base dels ponts de Llerona. La presidenta respon que
de l’Aca no tenim resposta però el que farem serà tornar a insistir, si que es va
arranjar la part que corresponia a l’Ajuntament però la base no, tornarem a
demanar com esta el tema.
La masia de Can Rof has dit que estava dins el catàleg de masies, cal tenir en
compte que és una masia del segle X-XI des de que es te documents, doncs
seria una llàstima que una masia com la de Can Rof no estigues en el catàleg.
A nivell informatiu des de l’ empresa Adif han comunicat que el dia 3 de
novembre de 7 a 15 h es farà un tractament herbicida en paral·lel a les vies
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La Presidenta del consell del poble, Montse Vila, respon que li van comentar que
intentarien donar sempre informació, tant quan s’obre la veda o fan batudes .

del tren.

També comenta que arrel de la pandèmia els serveis sanitaris estan col·lapsats, el
que ens afecta al municipi d’atenció primària, sabem que costa molt que agafin el
telèfon i estem al cas d’això, estem en contacte tant amb el cap de les Franqueses
com amb la direcció territorial .
Pren la paraula la Imma Ortega en representació del Grup Municipal Imagina
Esquerra en Comú i exposa que en relació a la moció de Befesa, no és una moció de
Befesa, és per controlar les emissions del polígon, no se quina manera serà de
treballar però creu que s’haurien d’establir dues velocitats, una el que fa referencia al
control de l’aire que serà els professionals que diran com s’ha de fer les mesures, on
és millor posar l’estació, i l’altre que és urgent i que la competència és de
l’Ajuntament crec, és la del soroll, els informes que s’hagin de demanar ja es podria
fer, perquè hi ha veïns que dia darrera dia segueixen tenint els sorolls, per tant hem
de deixar clar que podem establir dues velocitats: una referent als sorolls que ja es
podrien determinar i l’altre el que és la contaminació de l’aire.
En relació a can Santa Digna, suposa que ara parlaran la gent que van fer les
al·legacions si tenen alguna resposta.
Pel que fa al Quart Cinturó, he de dir que l’Estat ja ha aprovat una partida, per tant si

Número: 2020-0005 Data: 16/12/2020

És el full de ruta que serveix perquè cada ciutadà estigui al corrent de cada actuació.
És el primer cop que l’Ajuntament de les Franqueses fa un pla d’actuació, no s’havia
fet anteriorment i esperem que pugueu consultar-ho tants cops com vulgueu .
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Pren la paraula la Marina Ginestí en representació del Grup polític municipal Junts
per les Franqueses, i comenta que vol fer una pinzellada de la revista Pam a Pam
que heu rebut tots a casa, és un nou projecte municipal, que és el pla d’actuació
municipal durant el mandat. És un projecte que es va iniciar a l’any 2019, quan vam
començar aquest mandat i la idea es acabar al 2020. Aquest projecte el veureu
reflectit a una pàgina web, que és “lesfranqueses.cat/pamapam”. Hi hauran les 101
accions que formen aquest pla d’actuació municipal i allà podreu anar veient quin és
l’estat de cada actuació. Podreu veure també que aquest Pam a Pam s’emmarca dins
de l’agenda del 2030 de desenvolupament sostenible, que son els ODS marcada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides, cada acció esta classificada dins les
ODS i és un pla de desenvolupament sostenible.
Com deia hi ha 101 acció en el pla de mandat ubicada amb 5 eixos amb uns objectius
clars, uns més específics altres més globals, com per exemple una de les actuacions
és la construcció de nous carril bici de connexions entre els pobles de les
Franqueses, això és una acció que involucra a totes les Franqueses, però hi ha altres
com la millora dels accessos i senyalització del parc del Falgar, la Verneda i la Via
Europa. Altres accions és la senyalització d’itineraris i rutes verdes per vianants i
bicicletes entre d’altres ...
Una altra acció totalment relacionada amb Llerona que és la redacció del projecte i la
pacificació del nucli urbà de Llerona, inclou la retirada del semàfor amb una
planificació de la pacificació del nucli de Llerona.

ACTA LLERONA

Pren la paraula el representant del club Esportiu Llerona, el Ruben, i comenta que
estant seguint les restriccions per el Covid 19, van tancar les instal·lacions el passat
dijous, i s’ha cessat l’activitat del club temporalment, aquests 15 dies.

Continua amb la paraula l’Imma i comenta que un veí es va queixar de la vigilància
per l’incivisme que hi havia al voltant de la zona esportiva de Llerona, i pregunta si
s’han pres mesures, sobre tot cap de setmana per posar més agents cívics,
policia .. ... o el que calgui.
Respon la presidenta i comenta que ara el que s’ha fet es reforçar els torns de cap de
setmana de la policia, també cal dir que a les instal·lacions de la zona esportiva de
LLerona s’han posat càmeres.
Pren la paraula la representant de l’Associació de veïns dels Gorcs, la senyora Marta
Camp, i comenta que demanen que es netegi tota la vorera de la carretera fins els
Gorcs des de la benzinera, doncs ara mateix per allà a can Baldich hi ha un arbre que
ocupa tota la vorera i no es pot ni passar i just a l’altra banda hi ha un parell d’arbres
morts. També demana que quan l’Ajuntament faci la poda de tots els arbres que
sobresurten de la parcel.la i que envaeixen el carrer que els podin i tinguin cura. En
relació a les al·legacions presentades per l’associació a can Santa Digna de moment
no tenim resposta .
5.-Torn obert de paraules.La senyora PRESIDENTA dóna pas a les intervencions.
Pren la paraula

un veí i agraeix que s’hagi fet el consell a traves del sistema
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El tema del carro, contesta la presidenta, s’està buscant per la zona, perquè es
complicat doncs no se’n troben i els que es troben son molt cars.
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Pel que fa al gual de can Forcaire, ja s’ha explicat que esta en mal estat, però la
meva pregunta és : esta en mal estat però podem contemplar donat que el de can
calet esta obert de traure’l? Ho dic perquè és xarxa natura 2000 i s’ha de vetllar pel
riu potser es la manera no tant d’arreglar-lo, si tothom ho veu clar i es possible i els
camions que entren i surten i a Can Calet hi ha una bona comunicació per anar cap a
l’Ajuntament, valdria la pena reconsiderar si cal que passin per aquí els vehicles o
que ja no passin. Respon la presidenta respecte al gual del Forcaire s’ha d’estudiar
perquè per exemple l’associació d’empresaris del polígon demanen que es torni a
obrir, diuen que ara passen més camions pel pont de la via Europa que llavors
passen pel carrer que passa davant de la masia de can Rof i que continua recte i que
va a parar cap el polígon, s’ha de fer un anàlisis de que és el que fa falta, si realment
fa falta un altre pas, si amb el de can Calet i la Via Europa hi ha suficient .. s’han de
fer diferents estudis abans de decidir si es treu definitivament o no.

ACTA LLERONA

hi ha una partida pressupostaria endavant vol dir que això d’alguna manera s’ho
miraran, si la solució com has dit no es fer el Quart Cinturó sinó eixamplar alguna via
alternativa. Respon la Montse Vila, i comenta que no es que sigui la solució sinó que
és els que nosaltres creiem, que la solució no te perquè passar per una sola via sinó
que s’haurien de poder estudiar altres alternatives. Davant d’aquesta contesta reprèn
la paraula l’Imma Ortega i comenta que doncs s’havia d’haver al·legat doncs ara serà
complicat dir-ho perquè podríem haver dit que la mobilitat que creiem que si passava
per aquesta via del Quart Cinturó no hi estàvem d’acord que apostàvem per ampliar
les ja existents ja ho havíem d’haver dir i no es va dir. Torno ha reiterar que quan hi ha
partides pressupostaries per aquesta cosa encara que la maquina va lenta pot arribar
a Llerona per tant que tinguem els arguments clars de perquè no ho volem a Llerona,
quan dic llerona que atravesi les Franqueses.

telemàtic, i sol·licita que si es pogués un cop ja es pugui fer el consell presencialment
donar la possibilitat de que també es fes telemàticament, com es fa amb el ple de
l’ajuntament, aniria molt be.
Comenta també en relació a la neteja del carrer Catalunya que hi ha dos tipus
d’arbres que no es poden en tot l’any i deixen caure molta fulla en aquests moments,
tot i que veiem que venen a netejar l’empresa de parcs i jardins, es troba a faltar la
persona que anava a netejar cada setmana, ens agradaria saber si s’ha reduït
personal o la raó de perquè no es veu.
En relació a la poda dels arbres, pregunta si esta previst fer-ho.

Segueix amb la paraula i en relació amb el pressupost del consell del poble que
estaria be que es gastes per el poble abans de final d’any, com repartir amb les
diferents entitats, tema recurrent com és els vestits dels reis...
En relació a les voreres de can Baldich, ja vaig fer la queixa del arbre que envaeix la
vorera, i em van comunicar que s’havia avisat al veí, i el veí no fa res, per tant
proposo que ho faci l’Ajuntament i després li traslladi la factura.
Pren la paraula la presidenta i contesta al veí: en relació a la neteja i poda del carrer
Catalunya ho preguntarem, en relació a la deixalleria, també ho consultarem perquè
tenia entès que havien tornat als horaris normals.
En relació amb el parc del Falgar, tenim el problema entre diferenciar que es fer
esport i que no és fer esport, en teoria anar a caminar no és esport, però per molta
gent és un esport. El que diu la normativa és que quan fas esport pots no posar-te la
mascareta. Des de l’àrea de Seguretat Ciutadana el que es fa, va en funció de la
situació, si hi ha un grup de 6 persones i van sense mascareta s’avisa, si les porten
mal posades, i si ni tan sols les porten es sancionen.
El que recomanem es que si vas caminant i et molesta la mascareta el tram on
estiguis sol puguis treure-la i si et trobes amb algú se la posi. Es fa pedagogia, tenim
també un inspector de la via publica que passa cada dia per el parc del Falgar a
diferents hores del dia, a les persones que veu amb el gos deslligat les avisa i els que
caminen amb la mascareta baixada quan es creuen amb algú també els avisa .
En relació al pressupost del consell del poble, respon que ja s’ha comentat amb la
interna i la idea es esgotar-lo per fer coses pel poble, és farà el vídeo de la mongeta
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Tema del Falgar, potser s’hauria de reforçar l’obligatorietat de dur la mascareta doncs
amb l’excusa de fer esport no se la posen i proposo que es sancioni més a la gent
que no va amb la mascareta.

ACTA LLERONA

Proposa a traves d’alguna entitat del poble o estaria be que s’afegeixin totes, doncs
l’altre dia caminant pel poble vaig baixar a la font de santa Margarida, el torrent esta
molt malament, el camí també, i estaria be fer una trobada amb la gent del poble i
netejar tot aquell indret.

Número: 2020-0005 Data: 16/12/2020

Ens trobem que des de que estem amb la situació del Covid, que la deixalleria obre
de dimarts a dijous, port ser? Perquè el cap de setmana estava tancat. Es un servei
que fa falta doncs els caps de setmana la gent aprofita per podar i netejar jardins.

del ganxet, s’ha fet una neteja del tros que anava baixant el pont i fins a grasses Vila,
i hi ha algunes accions més per fer, com comprar el carro, els calendaris i la resta
miraríem que es farà.
Pren las paraula una veïna i en relació a l’estació que mesura l’emissió de la
contaminació, fa uns anys amb la Rosa es va posar una, que es va demanar a la
Diputació, es van comprometre deixar-la 6 mesos i al cap d’un mes la van treure.

Respon la presidenta i explica que des de l’àrea de participació estem treballant per
fer una taula de participació per treballar tot el tema del fum i de soroll, en breu estarà
mes o menys creada, la idea es reunir a diferent gent que tingui uns coneixements i
veure a traves d’aquesta taula de participació quines diferents solucions poden haver,
és una via de més per poder trobar solucions.
La patrulla va passant i aixequen acta.
Altre tema és sobre l’escola de bicicleta que es farà, com has informat, i de quina
manera ens pot afectar als veïns en relació a megafonies, la musica a tot volum o si
pot afectar a la zona del Falgar.
Respon la presidenta dient que no més es va fer soroll la vegada que es va fer la
prova nocturna de ciclocròs, i a partir de les 22 hores ja no es va fer mes soroll. El
que ara es fa és un a pista per bicicletes on vagin nens entre 4 i 15 anys, on no hi ha
megafonia, només els monitors que ensenyen.
Segueix amb la paraula el veí, i pregunta si hi ha mitjans per fer més patrullatge pels
carrers del poble, degut a incidents que es van produint per la nit.
La presidenta li comenta que ara passen per tot el municipi, tenint en compte que el
municipi és molt gran, els caps de setmana s’ha fet reforç, per tot el tema del covid, i
per altra banda s’ha fet un concurs de selecció de quatre agents més.
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Pren la paraula un altre veí, i comenta que sobre el tema dels soroll de Befesa, que
no ens descuidem també del soroll de Ascable.

ACTA LLERONA

Un altre tema, es va demanar si ens podien fer els rètols d’avis de connexió entre
veïns per whatsapp, per seguretat al poble.
Respon la presidenta que en principi s’està mirant si legalment es possible.
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La presidenta li respon que hem de diferenciar dos coses: una que des de l’àrea
corresponent s’ha demanat una i no sabem si la posaran o no i per altra banda es va
entrar una moció per posar una fixa i que estarà controlada per una universitat que
estigui homologada, de manera que els resultats que es treguin d’aquest estudi
puguin servir per fer les accions que calguin després si els paràmetres no son els
correctes.
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ACTA LLERONA

No havent més preguntes ni assumptes a tractar, la senyora PRESIDENTA aixeca la
sessió, de la qual, estenc aquesta acta

