Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

Sessió plenària CPLL 8

Consell del Poble de Llerona

Ordinària

Data

5 d’octubre de 2020

Durada

Des de les 20.30 fins a les 22,15 hores

Lloc

Antigues escoles de LLerona

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

Marta Moline, vocal

Si

Pilar Donadeu, vocal

Si
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0003 Data: 03/11/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA LLERONA

Montse Vila Fortuny (2 de 2)
REGIDORA
Data Signatura: 03/11/2020
HASH: d7d5702dd516ceb826edbcf843e4a1c8

merce gutierrez corchado (1 de 2)
Secretaria delegada del Consell del Poble Llerona
Data Signatura: 03/11/2020
HASH: 83ad04ae1a4fb81b8f26f80a63025a18

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

A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia:

2. Informacions diverses
1. Junta de Govern Local del 16 de juliol de 2020:

ACTA LLERONA

Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió del 28 de setembre de 2020, l’acta
s’esmena i s’aprovarà la propera sessió.

Número: 2020-0003 Data: 03/11/2020

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

Proposta d’aprovació de la presentació d’al·legacions a la relació concreta i
individualitzada de béns i drets afectats per les expropiacions realitzades amb motiu
del “Projecte de construcció de duplicació de via, Línia R-3 de Rodalies (Barcelona).
Tram: Parets del Vallès –La Garriga. Via i Electrificació”
2. Junta de Govern Local del 30 de juliol de 2020:
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.
S'inicien les obres de construcció de l'Aula de Natura del Parc del Falgar: Aquesta és
la darrera actuació dins l'espai natural i permetrà comptar amb un punt d'interpretació
del parc i de formació en la natura.
Es comença a rodar un documental sobre la mongeta del ganxet a les Franqueses: El
treball audiovisual s’estrenarà a finals de novembre per posicionar el municipi com un
dels principals productors d'aquest llegum
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Expedient 3868/2017. Aprovació de Projecte d'obra ordinària.

3. Junta de Govern Local del 3 de setembre de 2020:
APROVAR la convocatòria i les bases per la qual 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.
Bases i convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma demicrocrèdits destinats a la
petita i mitjana empresa del municipi de les franqueses del vallès afectada per l a crisi
sanitària provocada pel coronavirus covid 19.
4. Junta de Govern Local del 24 de setembre de 2020:
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

“Segon.- Del Govern del Consell de Poble.
a).- El Consell de Poble estarà integrat per regidors i regidores, representants dels
veïns i veïnes i representants de les associacions ciutadanes legalment constituïdes i
en l’àmbit territorial del poble.
b).- El Consell tindrà un màxim de deu membres, dels quals el nombre de regidors i
regidores no podrà ésser superior a un terç del total.
c).- Per tal de distribuir la participació que correspongui a les associacions i
representants dels ciutadans i ciutadanes, s’aplicarà el criteri de proporcionalitat en
relació a la seva implantació efectiva, d’acord amb les dades presents al registre que
preveu l’article 143.4 de la Llei 8/1987.
d).- Presidirà el Consell de Poble el regidor o regidora en qui l’Alcalde o Alcaldessa
delegui, a proposta del cap de llista de la candidatura més votada en la demarcació
del Consell.
e).- El govern del Consell del Poble estarà constituït per: el President o Presidenta, el
vicepresident o vicepresidenta, i els vocals que corresponguin. Tots els nomenaments
hauran de ser ratificats pel Ple Municipal. Tots els integrants podran designar un
suplent, que en el cas d’absència pugui substituir el seu titular. Els membres suplents
també seran ratificats pel Ple. En el cas dels i les vocals que siguin membres electes,
només podran designar com a suplents a altres membres electes de la Corporació.
Actuarà de secretari o secretària un funcionari o funcionària, que serà habilitat amb
veu i sense vot”
Segon.- Sotmetre a informació pública l’expedient durant un termini de 30 dies hàbils,
mitjançant anunci que s’ha d’inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels estatuts dels Consells de Poble,
aprovats per acord de Ple de 27 de novembre de 1995, concretament l’article segon,
el qual passa a tenir el següent redactat:

ACTA LLERONA

Proposta d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts dels Consells de Poble

Número: 2020-0003 Data: 03/11/2020

PLE DEL DIA 30 DE JULIOL DE 2020

escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. El termini de 30dies hàbils
començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació que es produeixi
en algun dels mitjans esmentats.
Tercer.- Notificar aquests acords al Consell de Poble de Corró d’Amunt i al Consell del
Poble de Llerona
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 del sòl no urbanitzable :
Primer.- Aprovar provisionalment 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 del sòl no urbanitzable.

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
PLE DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2020
Proposta d’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal
de Cultura, Educació, Infància i Joventut

ACTA LLERONA

Proposta d'aprovació provisional del Pla especial de masies al terme municipal de les
Franqueses del Vallès

Número: 2020-0003 Data: 03/11/2020

Segon.- Trametre l’expedient degudament diligenciat a la Comissió de Política
Territorial i d’Urbanisme de Catalunya per tal que procedeixi a la seva aprovació
definitiva

Proposta d'acceptació de la delegació de la Consellera de Salut per incoar, tramitar i
resoldre els expedients sancionadors per la comissió de les infraccions de caràcter
lleu previstes a l'article 5 del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost
Proposta d’aprovació del conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers
per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès
(conveni Transgran) per al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2020
Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, en contra de la
revocació de drets penitenciaris de les preses i presos polítics, en suport a les
persones represaliades i en defensa de l'amnistia de totes elles
Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal,
en relació al possible tancament dels centres de Nissan a Catalunya
Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal,
demanant que s'incorpori el creixement de l'ús quotidià de la bicicleta com una fita
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Proposta d’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal
d’Esports

estratègica municipal i que es desenvolupin les polítiques necessàries que ho facin
possible

Escrits de sol.licitud del consell del poble de Llerona a les diferents àrees de
l’Ajuntament:
Àrea seguretat ciutadana:
En la sessió celebrada el 28 de setembre del Consell del Poble de Llerona s’ha posat
de manifest que els abocaments que efectuen els camions que van a l’empresa
Befesa, deixen la via plena de restes de metall, amb el perill que això comporta.

Confiant que pugueu donar-hi resposta amb la major celeritat possible, atès que
aquesta informació s’ha de portar al proper consell del poble que serà el dia 5
d’octubre, resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que al respecte
necessiteu.

Àrea de serveis:
En la sessió celebrada el 28 de setembre del Consell del Poble de Llerona s’ha posat
de manifest per part dels veïns la qüestió sobre la contaminació ambiental en el
nostre municipi.
És per aquest motiu que han sol·licitat informació sobre el resultat de CO2 que es va
registrar i els informes que la unitat de mesurament de contaminació ambiental
va emetre.
També es demana que la unitat de mesurament de contaminació ambiental actuï al
municipi amb mes regularitat, i si fos possible es faci de manera continua.
Àrea d’urbanisme:
En el passat Consell del poble de Llerona, es va posar de manifest que l’empresa
Befesa no respectava la distancia límit de parcel·les en polígons industrials, per

Número: 2020-0003 Data: 03/11/2020

Cal que es prenguin les mesures adients.
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1. Amb caràcter general totes les activitats que puguin ocasionar l’embrutiment
de la via pública, qualsevol que sigui el lloc en què es desenvolupen i sense
perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguin procedents,
exigeixen dels seus titulars l’obligació d’adoptar les mesures adients per evitar
l’embrutiment, així com la de netejar la part de la via pública i els seus
elements estructurals que s’haguessin vist afectats i a retirar els materials
residuals resultants.

ACTA LLERONA

D’acord amb el que estableix els articles 68 i 72 de l’Ordenança municipal de civisme
i convivència ciutadana de les Franqueses del Vallès:

aquest motiu us sol·licitem aquesta informació per poder donar resposta al proper
Consell del poble de Llerona, que serà el 5 d’octubre de 2020.
Restem a l’espera de la informació sol.licitada.

3. Informació de la presidència

“L’Ajuntament de les Franqueses ha reestructurat el cartipàs municipal després del trencament
del pacte entre JxLF-Junts i el PSC-CP. El consistori ha mantingut l’estructura organitzativa de
l’actual executiva i ha distribuït les regidories que estaven en mans del grup socialista entre
els regidors i regidores de JxLF-Junts:
• Francesc Colomé Tenas, alcaldia
• Montse Vila i Fortuny, 1a tinenta d’alcalde
Regidories:
Hisenda
Règim Intern
Esports
Participació i Relacions Ciutadanes
Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència
• Jordi Ganduxé i Pascual, 2n tinent d’alcalde
Regidories:
Urbanisme
Agricultura i Medi Ambient
Pla de Barris
• Marina Ginestí i Crusells, 3a tinenta d’alcalde
Regidories:
Presidència: (Comunicació, Protocol i Relacions Institucionals, i Processos Estratègics)
Sanitat i Salut Pública
Cultura, Educació, Infància i Joventut
• Moisés Torres Enrique, 4t tinent d’alcalde
Regidories:
Obres, Serveis i Mobilitat
• Sònia Tena Belmonte, 5a tinenta d’alcalde
Regidories:
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Els sis representants de JxLF-Junts assumeixen la totalitat de les regidories

ACTA LLERONA

En un altre ordre de coses posa de manifest el nou govern de l’Ajuntament després
de trencar amb el pacte entre Junts per les Franqueses i el PSC-CP:

Número: 2020-0003 Data: 03/11/2020

La senyora presidenta inicia la sessió informant que en relació a la llicencia ambiental
de l’empresa Befesa, és competència de la Generalitat de Catalunya atorgar-la,
segons la normativa vigent, LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, (arts. 8-14-74 i 86) , i diu que el tècnic d’activitats trucarà
al departament i ens informarà al respecte.

Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats
Gent Gran
Polítiques Socials i Habitatge
Feminisme i Igualtat
Turisme

Informa que per petició dels veïns s’ha netejat la zona del camí de can Pep, doncs hi
havia moltes herbes que feien el camí molt estret.

Pren la paraula la regidora Imma Ortega Martí en representació del Grup Municipal
Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i posa de manifest que no signa les
actes perquè no recullen el que s’exposa i demana que consti en acta. S’informa que
pot fer les esmenes que cregui oportunes i que seran incorporades, fet que agraeix.
En un altre ordre de coses, la regidora Imma Ortega Martí manifesta que en relació al
catàleg de Masies aprovat inicialment per l’Ajuntament, una vegada s’ha enviat al
departament corresponent de la Generalitat de Catalunya per la seva aprovació
definitiva, sembla ser que no l’ha aprovat i s’ha retornat a l’Ajuntament per que
s’esmeni. Sol·licita que es revisi i que les masies que no van poder ser incloses en el
Catàleg si compleixen els requisits puguin ser recollides en aquest catàleg, així
potser, es poden considerar altres límits acústics a les cases afectades.
Segueix amb la paraula la regidora Imma Ortega Martí, i comenta que en relació al 4rt
Cinturó, que passa per Llerona, la posició de l’Ajuntament és NO AL 4RT CINTURÓ A
LES FRANQUESES, demana que l’equip de govern expliqui quins són els arguments
que faran servir a l’hora de negociar el seu traçat, altrament, manifesta que veu
perillar l’entorn de Llerona perquè en una taula de negociació pot passar de tot.
Pren la paraula la representant de l’Associació d’avis de Llerona, Pilar Donadeu i
comenta que ja han començat els tallers per la gent gran .
Pren la paraula la senyora Marta Moline i manifesta varis temes:
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4. Informacions de les entitats.- la senyora presidenta invita a les entitats
presents que si tenen quelcom que comunicar.

ACTA LLERONA

Informa també que la festa de la mongeta aquest any no es celebrarà, i que es farà
el pròxim any. Tot i que informa que el vídeo que s’està gravant de la mongeta del
ganxet s’està fent.

Número: 2020-0003 Data: 03/11/2020

Properament es farà la neteja de la zona verda ubicada al costat de l’empresa Fustes
Bau Vila, al carrer Holanda per instal·lar una escola de bicicletes per tots els
ciutadans de les Franqueses.



El projecte de can Santa Digna com esta? On estan els nois que s’havien
d’ubicar en la Masia, i si les al·legacions que es van presentar segueixen el
seu curs, si el projecte inicial d’aquest espai s’ha canviat per un projecte social
o com serà.









5.-Torn obert de paraules.La senyora PRESIDENTA dóna pas a les intervencions.
Una veïna pregunta si hi ha previst un projecte d’olors al Pla de LLerona, doncs es fa
insuportable moltes vegades i que provenen de les diferents empreses que hi ha al
Pla.
Un veí, el responsable del restaurant del casal parroquial de Llerona, manifesta que
al voltant de la zona esportiva de Llerona, els pares que venen a veure els partits no
respecten les mesures exigides per la situació de la pandèmia que estem patint,
manifesta que ells com a restauradors han de complir amb tot el que s’ha imposat
amb les afectacions econòmiques que comporta, i que davant aquest incivisme, si es
prenen mesures.
La presidenta li respon que la zona esportiva esta tancada només es fan els partits.

Número: 2020-0003 Data: 03/11/2020



També pregunta que l’estació de mesurament de contaminació ambiental
seria convenient que estigues de manera continuada .
Han hagut queixes de veïns en relació al pàrquing de camions doncs quan
maniobren tant per entrar com per sortir topen amb un pal de telefonia, que
sovint deixen sense telèfon als veïns .
Hi ha moltes queixes dels veïns del camí de Can Toni doncs aquest camí es
com un autopista, els cotxes passen molt ràpids i demanen solucions al
respecte.
Els camions que venen del polígon de l’Ametlla Parc, passen per Can Pau
Trias i obstaculitzen la zona, pregunta si es pot valorar la mobilitat d’aquests
vehicles per aquesta zona.
Davant les reiterades queixes de la zona del turo de les Mentides, per posar
mitjans de reducció de velocitat, pregunta com esta? Quan es farà.
En relació al foto vermell dels semàfors de Llerona es va comentar que es
faria un canvi per radar de tram, es farà? La presidenta li respon que sembla
ser que no és una solució viable i que s’estan buscant solucions alternatives.
Les batudes dels senglars que es fan aquí al municipi, comenta si hi ha la
possibilitat de que es posin cartells el dia que es fa per que els veïns puguem
esta informats
Tema de la revisió del manteniments dels ponts de les Franqueses com esta.
En relació al pressupost del consell del poble com s’han deixat de fer
activitats aquests diners es poden revertir en altres coses o subvencions a les
entitats, fa una proposta perquè es pugui valorar.
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ACTA LLERONA

La presidenta del consell del poble li respon de que les al·legacions s’estan estudiant
i que properament es reuniran amb l’empresa que gestiona santa Digna.
També comenta que sembla ser que els nois es van ubicar en un espai a la Roca del
Vallès.

Properament es deixarà entrar un acompanyant per nen. La resta de persones que
venen i que no poden accedir, és una responsabilitat individual de cadascú doncs
s’avisa que els partits son a porta tancada per part del Patronat d’Esports amb
antelació.
Es reitera per part dels veïns el pas de vianants a la via Europa per poder accedir al
consell del poble.
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No havent més preguntes ni assumptes a tractar, la senyora PRESIDENTA aixeca la
sessió, de la qual, estenc aquesta acta

ACTA LLERONA

La presidenta respon que s’està al corrent i que s’està a esperant els resultats de les
emissions d’aquesta xemeneia per prendre mesures.

Número: 2020-0003 Data: 03/11/2020

Pren la paraula el regidor Juan Antonio Marin, en representació del Grup polític
municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, i manifesta
que sobre el monogràfic de l’empresa Befesa que va fer el consell del poble de
Llerona, es va posar de manifest 2 problemes, les emissions contaminants i el soroll,
però no es va dir res sobre una greu infracció urbanística en que ha incorregut
aquesta empresa. Una il·legalitat urbanística amb la construcció d’una xemeneia a
l’exterior. Davant aquest fet es va interposar un expedient sancionador, i no se sap en
quin punt esta aquest expedient sancionador.

