Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

Sessió plenària 06 07 20

Consell del Poble de Llerona

Ordinària

Data

6 de juliol de 2020

Durada

Des de les 20.30 fins a les 21,45 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

SÍ

Josep Pujol, vocal

Si

Isidre Roquerias Cassa, vocal

Si

Marta Camps Viñolas, vocal

Si

Ruben Aguilera Agusti, vocal

Si

Marta Moline, vocal
Mercè Gutierrez Corchado, secretaria delegada

Si

Una vegada verificada per la secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0001 Data: 06/10/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA LLERONA

Montse Vila Fortuny (2 de 2)
REGIDORA
Data Signatura: 06/10/2020
HASH: d7d5702dd516ceb826edbcf843e4a1c8

merce gutierrez corchado (1 de 2)
Secretaria delegada del Consell del Poble Llerona
Data Signatura: 06/10/2020
HASH: 83ad04ae1a4fb81b8f26f80a63025a18

ACTA

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 8 de juny de 2020, l’acta s’aprova
per unanimitat.

Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell Escolar
Municipal.
Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament intern del Consell de la
Pagesia de les Franqueses del Vallès.
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 de Portaveus 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 dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020,
per demanar al Govern de la Generalitat que aixequi la suspensió dels ajuts per
contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers
d'habitatge habitual.
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
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PLE DEL DIA 25 DE JUNY DE 2020
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2. Informacions diverses

ACTA LLERONA

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

preservar i fer efectiva la conciliació laboral en la situació provocada per la crisi de la
Covid-19.
Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa
Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de
2020, per ampliar l'espai per a vianants i crear carrils provisionals per a bicicletes i
vehicles de mobilitat personal (VMP) com a estratègia per a millorar la mobilitat
sostenible a 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 18 de juny de
2020, per al desplegament de mesures urgents i efectives contra la segregació
escolar al municipi de les Franqueses del Vallès.

Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i
no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, per ubicar
a les antigues dependències del CAP de Corró d'Avall un despatx i lloc de treball per
a cadascun dels grups polítics amb representació al Consistori.

ACTA LLERONA

Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i
no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, demanant
el reforç del servei de mediació municipal i l'organització de tallers de mediació al
municipi.
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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.

La senyora presidenta inicia la sessió informant de vàries peticions que s’han fet per
part de ciutadans de Llerona:


Tema de la sonometria, de seguida que es tinguin els resultats informarem
d’aquests. La sonometria es farà en el perímetre del polígon del pla de
Llerona.



Hi ha hagut queixes de la utilització de l’espai esportiu de Llerona, espai que
és municipal obert a tothom, no és fàcil regular la seva utilització, i s’ha de
buscar la manera de poder controlar que no hi hagin aglomeracions, però
tenint en compte que és un espai públic on pot anar tothom.



En relació a l’emissió dels gasos s’han demanat informes tant a la Diputació
de Barcelona com a la Generalitat a les seves àrees corresponents.



Targeta descompte de la deixalleria mòbil de moment no funciona a nivell
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3. Informació de la presidència



El xiprer de la rotonda del carro que està malament, l’àrea de serveis ho esta
solucionant i es veurà que es farà , ja informarem.



Els ponts dels dos torrents, l’àrea de serveis avaluaran la situació per veure
qui s’ha de fer càrrec , si l’Aca o l’Ajuntament.



A petició dels veïns de Llerona, s’ha trobat una empresa per posar en
funcionament el desplegament de fibra òptica, l’empresa Yperton. S’estan fent
reunions amb l’àrea de obres i serveis, properament ja informarem.



El carro de la rotonda s’ha de restaurar i mirarem des del consell contactar
amb algun professional que ho pugui fer.



S’està intentant buscar una solució del camí de can Toni degut al tràfic que hi
ha, es difícil però s’està mirant de trobar una solució.



En relació la planning de l’aula de natura a fer al parc del Falgar, des
d’urbanisme han passat un document on esta tot detallat, i el deixo a la vostra
disposició. Les obres s’inicien en breu.



En relació al desdoblament de la via de tren R3, també he portat uns plànols
del traçat, però encara no esta aprovat. S’ha obert període d’al·legacions a les
propietaris que expropien. Deixo a la vostra disposició els plànols.

4. Informacions de les entitats.- la senyora presidenta invita a les entitats
presents que si tenen quelcom que comunicar.
Pren la paraula el Carles Vila en representació de l’entitat festes Laurona i informa
que la festa major de Llerona s’està organitzant.
Pren la paraula la Imma Ortega en representació del Grup Municipal Imagina
Esquerra en Comú i exposa que la seva representació al consell és per prestar servei
i donar suport als ciutadans de Llerona, i que esta a la disposició per qualsevol cosa
que vulgueu. Per altra banda expressa que no te la percepció del que realment vol el
ciutadà Lleroni doncs Llerona és un indret amb industria, natura, parc del Falgar...
amb molts fronts oberts i que li agradaria saber que es el que vol realment la gent de
Llerona. Que vol el ciutadà de llerona, preservar els espais verds, vol que es faci
l’aula de natura, no sent que es defineixi que es el que vol realment la gent.
Pren la paraula la representant de l’Associació de veïns dels Gorcs, la Marta Camp, i
comenta que respecte el terreny entrant a la dreta, igual que es requereix que es
netegi les parcel·les que també es requereixi al propietari d’aquest terreny per que ho
netegi tot.
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Abans de la festa major de Llerona es farà el pas de vianants a la rotonda del
carro de Llerona.
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ACTA LLERONA

telemàtic i s’està buscant una solució.

Pren la paraula el Ruben en representació del club Esportiu Llerona i informa que
s’estan fent les activitats d’estiu i que en el mes de setembre es reprendran la resta d’
activitats .
També comenta que les pistes de pàdel i de tennis ja estan obertes.
Pren la paraula la Pilar en representació del casal d’avis de LLerona i informa que el
passat divendres es va inaugurar el casal, després de les obres i que ha quedat molt
be.
Pren la paraula la senyora Marta Moliner i comenta que el dia 13 i 14 de juliol vindrà
el Síndic de Greuges per si algú esta interessat.
5.-Torn obert de paraules.-
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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 que es presenta com representant de l’entitat “Anti Incineradora del Vallès” i
denuncia que falta molta consciència mediambiental per part de la gent. Comenta que
el camí de Llerona a la Garriga s’han tret tots els ressalts i també el cartell que
prohibia que camions de cert tonatge circuli per el camí, no voldria que es convertís
en una carretera secundaria, però si des de l Ajuntament de les Franqueses no es fan
actuacions o treuen aquests cartells, doncs a la Garriga encara hi son, es convertirà
en una via secundaria.

ACTA LLERONA

La senyora PRESIDENTA dóna pas a les intervencions.

