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Tipus de convocatòria
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DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA CORRO AMUNT
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Secretaria delegada del Consell del Poble de Corró d’Amunt
Data Signatura: 06/04/2021
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Jordi Ganduxer Pascual (2 de 2)
President Consell Poble Corró d'Amunt
Data Signatura: 06/04/2021
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 26 de novembre de 2020
Proposta d’aprovació inicial del Reglament de funcionament de la Comissió
del Nomenclàtor i del procediment per a l’assignació de denominacions de
vies, espais i equipaments públics de les Franqueses del Vallès

Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada
per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de novembre de 2020, per a
reclamar un paper actiu dels municipis en l'assignació i gestió dels Fons
Europeus de Recuperació Next Generation EU

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)

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
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A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia.
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El president dóna la benvinguda als assistents.
.
Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió del 30 de novembre de 2020 que és
aprovada per unanimitat.

ACTA CORRO AMUNT

1- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

a les escoles de primària del municipi de les Franqueses

Moció que presenten els grups municipals Sal-Candidatura d’Unitat popularAlternativa 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 15 de
desembre de 2020, per desenvolupar amb criteris de sostenibilitat
l'ecoturisme i el turisme esportiu en les zones rurals del municipi

Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat
Popular-Alternativa Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en
sessió del dia 15 de desembre de 2020, en defensa de la unitat de la
llengua catalana

Moció que presenten els grups municipals Sal-Candidatura d'Unitat
Popular-Alternativa Municipalista i Imagina Esquerra en ComúAcord Municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 15
de desembre de 2020, perquè s'inclogui l'edifici de Can Giralt al Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses
del Vallès i sigui destinat a ús públic
PLE Extraordinari de data 22 de desembre de 2020
Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva dels acords de modificació
de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs i altres ingressos de dret públic
municipals per a l’exercici 2021, adoptats en sessió plenària del dia 29 d’octubre de
2020.

3

Número: 2021-0002 Data: 06/04/2021

Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada
per Junta de Portaveus en sessió del dia 15 de desembre de 2020, de
suport a la petició dels Consells Esportius de Catalunya per declarar
l'activitat física "bé essencial"
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PLE del 22 de desembre de 2020

JGL de data 3 de desembre de 2020
Proposta d’aprovació de la convocatòria i bases reguladores que han de regir el
subgrup C1, mitjançant concurs-oposició a l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès.
JGL de data 17 de desembre de 2020
Proposta d’aprovació de la convovatòria i bases reguladores que han de regir el
procés de selección per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a mitjà/na de
dinamaització económica, subgrup A2, mitjançant concurs-oposició a l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès.

JGL de data 14 de gener de 2021
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la
prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria de medi ambient i enginyeria
pels exercicis 2021 i 2021.
Proposta d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i
l’empresa HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo
Registres d’entrada
2020-E-RE-4659/4675 Presentació proposta subvenció espectacle “Pep Bou
experiències”
2020-E-RE-4660 Sol·licitud de l’espai del Consell,el dia 3 de gener, per maquillar
als patges.
2020-E-RE-4671 Presenten pressupost per l’adquisició de dues cafeteres per les
entitats.
2021-E-RC-98 Sol·liciten a través del Consell ’informació sobre el Consell del
poble de Corró d’Amunt, juntament amb els Estatuts del Consell del poble.
2021-E-RE-203 Presenten justificació subvenció 2020.
2021-E-RE-251 Comuniquen renuncia i substitut membre i suplent de l’Associació
de Festes i Festa Major “Els Escaldums”.
2021-E-RE-359 Comuniquen suplent entitat Cluc Ciclista.
2021-E-RE-374 Presenten preguntes fetes arribar pels veïns per a ser respostes
en el punt 5 (tema Sector C) de la convocatòria del proper 25-1-2021
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Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei d’atenció psicològica
adreçat, principalment, a dones que hagin patit o pateixen violència masclista, i
servei d’atenció psicològica a menors que es troben en situació de risc social.
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Proposta d’aprovació del Pla Director de Participació Ciutadana de les Franqueses
del Vallès

ACTA CORRO AMUNT

JGL de data 24 de desembre de 2020

Registres de sortida
2020-S-RCPA-8 Trameten certificat de despises aprovades en la sessió del 30-11-20
2020-S-RE-6028 Comuniquem cessió espai dia 3-1-21 segons petició 2020-E-RE4660.

B) PART RESOLUTIVA

Repintar accés vianants a la zona esportiva
L’àrea d’Obres i Serveis/Pagesia pren nota per repintar l’accés del pàrquing fins a la
zona esportiva, es farà de cara a la primavera, perquè ara amb la humitat i la brutícia
del camí és impossible de fer.
Representant pagesos de Corró d’Amunt al Consell de Pagesia
S’ha fet arribar la petició a l’àrea de Pagesia, es demanarà que es faci arribar una
carta a tots els pagesos que estiguin donats d’alta dintre del règim especial agrari de
Corró d’Amunt, per si alguna persona vol formar-ne part.
Accés a la web per la presentació instància electrònica
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 Donar compte de temes pendents:

ACTA CORRO AMUNT

3- Informació de la presidència

https://lesfranqueses.eadministració.cat/info.0
El que si gestiona l’Ajuntament és el lloc on es col·loca dins de la web i el portal no
està en un lloc molt visible. El problema és que la nostra pàgina no està gaire ben
resolta i estan en vies de refer-la. Esperen solucionar-ho aviat.
Queixa tirs caçadors a prop de les cases
Resposta del president Sdad. de Caçadors Les Franqueses, Antonio Espada:
“Demanen que la queixa estigui sustentada amb alguna informació més, necessiten
saber dia, hora i lloc per poder identificar qui o quins han pogut ser.
En qualsevol cas les mesures normatives i regulades legalment i identificades de
distàncies fins a les cases és d’aprox. 100 metres i 50 metres a les cases aïllades i
sempre disparen d’esquena a aquesta.
Formular l’ordre del dia dels plens en un llenguatge que tothom
agilitzar tràmits designació suplents membres del Consell

ho entengui i
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El que hi ha dins de la seu electrònica, no la gestiona directament l’Ajuntament, però
no obstant la instància general està com a destacat, i es pot trobar a:

Segons la resposta de la Secretaria:
“Ja s’ha fet arribar els requeriments per tal de demanar la designació dels suplents.
S’ha allargat tot perquè no només ha afectat al Consell de poble, sinó tots els òrgans,
comissions, etc. de l’Ajuntament. Per tant, els tràmits administratius s’han anat fent
sense parar, però són llargs.
Respecte al llenguatge de l’ordre del dia dels Plens, aquest és el que és i sempre ha
estat així. En prenen nota, però no poden explicar en llenguatge de carrer els acords
administratius.”

Es passa a votació i tothom està d’acord, queda ratificat.
Acordar lloc per plantar l’avet al pati del Consell
S’informa que s’hauria de decidir si es vol plantar a terra o mantenir-ho en el test on
pot estar un temps màxim de 2 anys.
La representant de l’Avv de Sant Mamet diu que estan d’acord en plantar-ho on està
ara i el jardiner va comentar que l’ideal per fer-ho seria al març.
El representant del Club Ciclista també està d’acord.
El representant de la Parròquia també li sembla bé allà on és, tenint en compte el
que creixerà.
L’Àngel Profitós diu que el lloc és el que es va triar inicialment perquè es quedés ja
es volia plantar i es va demanar que el pressupost ho inclogués, precisament per no
haver d’agafar un arbre nou cada any i anar-lo matant.
El president i el senyor Moisés Torres també estan d’acord.
Informació de com va anar el taller de Pla local de Salut
Va tenir lloc el dia 11 de gener i vam comptar amb la participació de la Noèlia, que va
explicar en què consistia el Pla. Va recollir les queixes, suggeriments de les
persones que es van connectar.
Comentar també que la gent rebrà pel mòbil un qüestionari en relació amb aquest
tema i s’ha demanat que també es faci arribar en paper.
Es demana la col·laboració de tothom per poder redactar aquest Pla.
La M. Àngels Pou pregunta com es farà arribar el qüestionari, si serà una bustiada o
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El president diu que s’hauria de ratificar. A la interna es va decidir que si, però ara
caldria ratificar-la.
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Quedava un romanent d’uns 2.200 € aproximadament, i a finals d’any es va acordar
i es va fer una Providència del president per destinar 2.000,00 € per una actuació
d’en Pep Bou per la Festa Major i amb un import de 138,00 € per la compra de dues
cafeteres per les entitats.

ACTA CORRO AMUNT

Ratificació acord destí resta pressupost 2020

es farà carta personalitzada?
La secretaria delegada contesta que s’ha demanat que sigui carta personalitzada.

4. Recollida de queixes servei de correus

Pren la paraula la M. Àngels Pou i diu que fa 3 o 4 dies el carter li va donar una carta
en mà i la va deixar a l’entrada, al cap d’una mica se la va mirar i no era seva i l’havia
entregat en mà i confiada que era per mi, era la carta per un altre veí.
Es pren nota dels missatges amb les queixes que van arriben.
Pren la paraula un veí i diu que en el xat de veïns ha vist fotos de cartes que qui les
ha rebut no hi ha coincidència ni de nom ni d’adreça, ha arribat allà i el senyor
pregunta, a veure de qui pot ser…..
Casos molt freqüents, casos en els que no hi ha possible malentes de nom, ni
d’adreça, és aleatori, t’arriba la carta i espavilat a veure de qui pot ser.
Pren la paraula l’Àngel Profitós i es dirigeix a la Secretaria delegada per dir que de
foto de carta no ha enviat cap, ni foto de la bústia ampliada on es pogués veure el
nom del veí, l’únic que va fer arribar son els comentaris que no definien a ningú però
era així.
La Secretaria delegada recull les queixes i informa que si hi ha alguna queixa més
les poden fer arribar a l’adreça del Consell. Totes elles es faran arribar a Alcaldia
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Pren la paraula l’Àngel Profitós que diu que el repartidor sigui nou o no ho sigui
realment, no és el nostre problema, qui sigui ha de fer la seva feina. Ell va fer arribar
unes quantes queixes de les quals van sortir en el grup de veïns, des que les cartes
que no arriben en el temps correcte, que arriben tard, cosa que és veritat. Veïns que
es queixen que tenen cartes que no són seves i quan les deixen a la bústia de
devolucions, s’eternitzen perquè no recullen les devolucions.
El fet que nosaltres rebem cartes que no són nostres et porta a pensar que cartes
que són nostres no les rebem.
Van sortir casos inclús de certificats i cartes d’hisenda de metges, no cartes normals
sinó certificades, sense haver deixat l’avís.
Els tirs anaven per aquí: cartes que es reben tard o no es reben, cartes que es reben
i que no toquen que siguin aquí, no només perquè l’adreça estigui malament, amb
l’adreça totalment correcta, cartes ben identificades i que no estan on haurien d’estar.
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Pren la paraula la Sra. Pou i diu que estan molts clars quins són els problemes, hi ha
un repartidor nou, la Núria era la que havia estat sempre i s’ho sabia amb els ulls
tancats…..
Ara només ens faltarà que amb les eleccions ens comenci a arribar tota la
propaganda, encara serà pitjor.

ACTA CORRO AMUNT

Relatiu a les queixes rebudes pel mal funcionament de correus a Corró d’Amunt, des
de l’Ajuntament ens han demanat saber quins són els problemes exactament amb
els que us trobeu, per fer una queixa formal.

perquè facin la reclamació.

5. Sector C: Informació del punt en què es trova
S’ha rebut una instància de la Sra. Àngels Pou com a membre representant de l’Avv
Sant Mamet dins del Consell formulant les següents preguntes:
La primera pregunta és:
1.- Estat de la tramitació de la fiança que ha d’aportar la propietat perquè es publiqui
l’aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector C en el BOPB?

El president respon:
Les conseqüències de la manca d’ingrés impliquen que l’ajuntament ha de requerir
als propietaris l’esmentat ingrés. El termini a fixar serà el que es consideri
proporcional a la situació dels obligats, ja que la llei d’urbanisme no n’estableix cap.
També voldria afegir perquè això segurament sortirà, aproximadament des
d’Urbanisme els tècnics em diuen que el prudent seria, atenen que és un tema de
diners, és un tema que s’han de posar d’acord els propietaris, de donar un marge de
tres mesos, com a màxim.
3.- En cas que els propietaris no facin efectiva la fiança, finalitzat el requeriment,
quines intencions té l’ajuntament. L’ajuntament recuperarà la iniciativa amb una
actuació per cooperació? Abandonarà definitivament el projecte?
L’ajuntament no té previst canviar el sistema de gestió al de cooperació. És a dir si
els propietaris, al final, no fan efectiu els diners, l’Ajuntament no té cap voluntat de
tirar endavant per cooperació el Sector C.
4.- Estat de la tramitació de la instància presentada per l’A.VV. referent a la falta de
l’informe preceptiu del Consell de la Pagesia sobre l’ús del sòl agrícola del Sector C.
L’ajuntament respondrà a les demandes de l’A.VV.? Considera a l’A.VV. com a
persona interessada en aquest expedient urbanístic del Pla Parcial del Sector C?
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2.- Si no s’ha presentat encara la fiança i el termini per fer-ho era d’un any que
finalitzava el passat 26/09/2020, quines conseqüències pot tenir aquest retard?
L’ajuntament farà el requeriment als propietaris? De quin període disposaran els
propietaris per respondre al requeriment?
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La darrera de les notificacions de l’acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial va tenir
lloc en data 6 de novembre de 2019. Tenint en compte que es fixava el termini d’un
any per ingressar la fiança, al qual s’ha d’afegir el termini de suspensió de terminis
del Decret 463/2020, el termini finalitzava el dia 24 de gener de 2021.

ACTA CORRO AMUNT

El president contesta:

En relació amb la manca d’informe del Consell de la Pagesia la llei d’urbanisme no
estableix aquest informe com a preceptiu per a la tramitació del projecte. Pel que
respecta a la condició d’interessada de l’Associació de Veïns, en la tramitació del Pla
Parcial del Sector C els interessats són els propietaris del sector, ja que la gestió es
fa per compensació bàsica.
I per continuar amb el Consell de Pagesia, vol que sapiguem que en el Pla
d’Ordenació Urbana està marcat com una zona urbanitzable, per la qual cosa aquí el
Consell de Pagesia segons la llei d’Urbanisme no té per què intervenir.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona intervé en la
tramitació mitjançant l’emissió de l’informe preceptiu el qual es va obtenir amb
caràcter favorable en data 23 de juliol de 2019. En conseqüència no té cap altra
funció pel que fa a la tramitació del Pla Parcial. Pel que respecta als projectes de
gestió (reparcel·lació i urbanització) la competència és municipal.
7.- En l’agenda municipal (Àrea d’Urbanisme) hi ha cap altra actuació en procés
relativa al Pla Urbanístic del Sector C, prèvia a la presentació a la Comissió
d’Urbanisme?
Pel que respecta al desenvolupament del sector, els propietaris ja estan treballant en
els projectes per a la gestió d’aquest Pla Parcial (reparcel·lació i urbanització). Aquí
Urbanisme de Barcelona ja no intervé, torno a repetir, això ja és competència
municipal.
Pren la paraula la senyora M. Àngels Pou i demana si sobre aquest punt es pot fer
una pregunta. S’ha dit que els propietaris encara no han fet la fiança i s’ha dit que
els propietaris estan treballant en el tema, ho entés bé?
Respon el president que els propietaris estan treballant.
Segons la nostra informació, en el projecte de reparcel·lació i urbanització, això és
una cosa, un altre és que no hagin fet efectiu l’abonament del 12% del cost de les
obres d’urbanització, això no ho han fet, i l’ajuntament preceptivament li toca requerir
en els propietaris que s’ha de fer. Ells poden estar treballant paral·lelament en el
projecte, però ells saben que han d’abonar, si no s’abona això evidentment, no es
portarà a terme l’aprovació de la reparcel·lació i urbanització.
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6.- Ha contactat la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolita de Barcelona
(CTUAMB) amb l’ajuntament per tractar qüestions relatives al Pla Parcial del Sector
C?
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L’ajuntament no considera que el Pla Parcial del Sector C contravingui el PGO de les
Franqueses del Vallès. Tanmateix compta amb l’informe favorable preceptiu de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, en el qual es
justifica la legalitat del mateix.

ACTA CORRO AMUNT

5.- Estat de la tramitació de la instància presentada per l’A.VV. referent a les
discrepàncies entre el Pla Parcial del Sector C i el PGOU. L’ajuntament considera
que el Pla Parcial del Sector C contravé la norma de rang superior que és el Pla
General d’Ordenació Urbanística (PGOU) de Les Franqueses del Vallès?

La M. Àngels Pou pregunta si s’han dirigit a l’àrea per demanar informació.
El president respon que nosaltres estem en contacte sempre amb els tècnics. Els
propietaris a nosaltres no s’han dirigit, nosaltres estem en contacte amb els tècnics
que redacten el projecte, el que sabem és el que ens diuen els tècnics
Pren la paraula l’Àngel Profitós per fer una pregunta i una consideració.
Pregunta: El requeriment es farà en una data límit que anirà entre el 24 i el 31 de
març com a data límit per ingressar la fiança del 12%?

El president li contesta que el Sector R al que fa menció el senyor Profitós, tenia un
sentit, que el Consell de Pagesia digués alguna cosa, perquè afectava una part de
terreny que no estava qualificat com a urbanitzable. Els tècnics, tant de l’Ajuntament
com d’Urbanisme sempre ens diuen el mateix, no és preceptiu.
L’Àngel Profitós diu que el important no és el que escull el terreny si no la qualificació
que té, és un criteri.
6- Informació de les entitats
Pren la paraula l’Albert Costa, representant del Club Ciclista de Corró d’Amunt
recorda que està previst, veurem com va tot el tema del Covid, però està previst fer
la Copa Catalana 2021 el 7 de març, ja es va publicar temps enrere el cartell, però
estem una mica a l’expectativa de veure si ho deixaran fer o no, com anirà, amb
quines mesures, perquè la quantitat de gent que això reuneix no és fàcil de
gestionar. Ja s’anirà informant en aquest aspecte.
Pren la paraula la M. Àngels Pou en representació de l’Avv Sant Mamet tenim
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Pren la paraula l’Àngel Profitós que diu que ell va presentar una al·legació quan es
va fer el Sector R, perquè inicialment es volien incorporar terrenys que eren
estrictament agrícoles, ho vau d’haver de reconeixer ……
Jo crec que l’únic dubte, és que aquests terrenys (Sector C) que no són sól agrícola,
des d’un punt de vista, tècnicament són urbanitzables, però s’estan cultivant, llavors
la cosa estaria aquí, no em serveix el d’una llei externa quan el reglament del nostre
mateix Consell és qui demana aquest informe.
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Comentari: La referència a la preceptivitat de l’informe del Consell de Pagesia, no ve
de la Llei d’Urbanisme, ve de l’article segon, si no m’equivoco, del mateix reglament
del Consell de la Pagesia, és a dir, no és una cosa que ens vingui imposada, sinó
que en el seu dia es va decidir en el Consell de la Pagesia. Sóc conscient que
aquests terrenys estan declarats com urbanitzables, però vosaltres també heu de ser
conscients que en aquests terrenys s’estè cultivant, però en cap cas és vinculant
aquest informe perè si preceptiu. La norma que dona aquesta preceptivitat no és cap
llei externa si no el propi reglament de la Pagesia.
.
El president li respon que ell sap millor que ningú que en tots els Plans Parcials que
s’han fet, almenys que sàpiga jo, mai s’ha demanat un informe al Consell de
Pagesia.

ACTA CORRO AMUNT

El president contesta que és correcta.

previst, sempre que les mesures sanitàries i de seguretat ens ho permetin, iniciar
uns casals, uns esplais per nens i joves amb uns programes educatius i culturals,
d’entrada hi ha subvenció del Consell de Poble i el programa està fet i en el moment
que es pugui es tirarà endavant.

C) PRECS I PREGUNTES

Pren la paraula la senyora M. Àngels Pou i diu que li sap greu que fa dos mesos que
van parlar-ho……
El senyor Moisés contesta que ells ja ho han reclamat varies vegades, però això
depèn completament de la Diputació, nosaltres estem fent la nostra feina que és
reclamar-ho, però depèn completament de la Diputació.
La senyora Pou diu que es va dir que si no feien cas es pasaría per Junta de
Govern, més institucional, i pregunta si s’ha fet…….

Número: 2021-0002 Data: 06/04/2021

Pren la paraula el senyor Moisés Torres, regidor de l’àrea d’Obres i Serveis, i diu que
el que va dir és que s’ho mirarien i s’ha mirat, però no ens han donat resposta,
tornarà a mirar-ho.

ACTA CORRO AMUNT

Pren la paraula la senyora M. Àngels Pou i vol preguntar com està el tema dels
ressalts del casc urbà, que es van treure quan van asfaltar la carretera. En el seu
moment es van posar perquè es va fer un estudi i es va veure que era necessari
posar mesures de seguretat per reduir l’excés de velocitat. Aquí ja hem parlat més
d’una vegada i se’ns va dir que des de l’àrea de Serveis estaven en contacte amb
Diputació i vol saber com està el tema actualment.

La senyora Pou diu que també hi havia el tema del desfibril·lador de la zona
esportiva per canviar-ho de lloc. Com està el tema?
El president respon que des d’Esports estan dient que ells no ho veuen, és a dir que
no veuen que això es tregui al carrer, tema vandalisme…. no pot dir res més…
La senyora Pou diu que es va tractar que era necessari perquè en el moment que hi
hagués una concentració de persones, siguin bé cultural o esportiu que pugui estar a
l’abast de tothom, i creu que van reconèixer que era positiu, canviar-ho de lloc…..
El president diu que ells diuen que ho estan mirant, però potser no ho hauria de dir,
ells no veuen que en aquests moments sigui necessari.
Pren la paraula el senyor Profitós i diu que lligat amb això si l’argument és que no
estigui a fora, que es pregunti a Esports quants cops hi ha hagut vandalisme en el
que està instal·lat a la plaça de l’ajuntament, que està penjat a fora, si allò no ho han
fet mal bé mai no creu que els de Corró d’Amunt l’hagin de fer mal bé més que els de
Corró d’Avall.
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El senyor Moisés respon que no ho han fet, però pren nota per fer-ho.

El president diu que és correcta i tornaran a insistir un altra vegada.
La senyora Pou diu que es va plantejar ja fa varies sessions que en Pep Bou s’havia
ofert en poder fer activitats aquí a Corró, però el que feia falta era remodelar
l’escenari, aquí se li va acceptar la paraula, ell va presentar un pressupost, inclús una
carta dirigida al president, al senyor Jordi Ganduxé.
Se’ns va dir que es deixava en mans de Cultura, de la Marina Ginestí i de la Montse
Vila, regidora d’Hisenda. Que en sabem d’això, hi ha alguna resposta?

El president diu que no ho sap. De totes maneres farem la pregunta i ho
comentarem…. suposo que tu també deus estar una mica al cas, estàs negociant
pressupostos…..
L’Àngel Profitós respon que no sap si això toca aquí……. No obstant pregunta si els
dos membres de la mesa o tota la mesa estan d’acord que això s’ha de fer?
El president diu que ell creu que seria interessant poder-ho fer, en primer lloc perquè
com a president del Consell vol el millor per Corró d’Amunt, un altra cosa és que el
deixin, pot tenir molta bona voluntat i la té, però em poden dir si o en poden dir no.
Se sent intervenir al senyor Moisés que diu que amb ell personalment li sembla
perfecte que es faci.
La senyora Pou creu que estaria bé donar-li una resposta a la carta d’en Pep Bou,
almenys dir-li que ho tenim en compte o que s’està estudiant.
La secretaria delegada pren nota.
Un veí diu que la seva pregunta va amb relació al primer comentari que ha fet la
senyora Pou pel que fa al tema dels ressalts. Pensa que el problema més greu que
ara mateix tenen a Corró d’Amunt, és la manca de seguretat viària, és a dir, va
haver-hi un cotxe que es va encastar a casa d’una veïna, una altra veïna varies
vegades no se l’han emportat de miracle, aquí hi ha carreres de cotxes, gent fent
cavallitos amb motos i aquí ningú diu res….
Aleshores va haver-hi un projecte de pacificació, no sé en quin punt es troba….. jo he
estat parlant varies vegades amb el tècnic de la Diputació, vam estar revisant el
ressalt que hi ha a l’entrada, que si franges logarítmiques, que si afecten el
soroll……que si normativa, que si alçada, el que sigui…. Però el que és cert és que
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Pren la parula l’Àngel Profitós i diu que en aquest sentit la pregunta és més fàcil. En
el pressupost del 2021 Cultura ha fet alguna reserva en aquest sentit?
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La Sra. Pou demana que es doni una resposta a la carta que va fer arribar en Pep
Bou.
El president diu que ha d’entendre que això li correspon a Cultura, evidentment el
president pot estar molt d’acord, i està d’acord, però això necessita d’una dotació
pressupostària i que Cultura estigui d’acord. Tornarem a insistir que hi ha aquesta
petició.

ACTA CORRO AMUNT

El president contesta que la feina la vam fer, ho vam posar en coneixement i no hem
tingut resposta.

Per altra banda aquest mateix veí diu que des de la creació del Consell de Poble
falta el reglament de funcionament intern i moltes vegades s’ha intentat disposar,
però encara no hi és, Llerona sí que en té i els veïns creuen que haurien de tenir un.
Pregunta si hi ha alguna cosa pensada?
El president respon que s’està treballant per part dels serveis jurídics de
l’Ajuntament, li consta que està molt avançat i en el moment que estigui llest el que
es farà es posar-ho una mica a exposició perquè tothom pugui fer aportacions.
Un veí vol agrair a la presidència i al Consell de Poble el clima de participació i de
resposta a preguntes que s’han fet, que en la sessió del 27 de juliol ens va donar la
impressió que no eren ateses i dintre d’una situació d’alarma de veïns que no
estaven organitzats, acabada la sessió es va organitzar i ara hi ha un col·lectiu que
es diu “Salvem Corró d’Amunt” preocupats en aspectes com el Sector C o com que
membres de participació, no ens hi sentiem escoltats. L’Ajuntament pot comptar amb
nosaltres de cara a millorar la participació.
També llegint el Reglament de Participació que recentment ha publicat l’Ajuntament
es comunica que els dos Consells que tots dos disposen d’un reglament intern i
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Un veí pregunta si es donarà resposta per escrit a la instància que ha presentat l’Avv
de Sant Mamet amb relació al Sector C.
El president respon que si i seràles mateixes respostes que ha donat avui.
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Pren la paraula el senyor Moisés Torres que diu que des de l’Ajuntament
conjuntament amb la Diputació estan fent un estudi per la Pacificació.
Aquest any en el pressupost hi ha una partida d’aproximadament entre 400.000 i
500.000 € per pacificar Llerona, Marata i Corró d’Amunt, amb aquests diners no es
podrà fer una actuació completa però si una gran actuació, i la gran part se
l’emportarà Corró. La idea és fer uns passos elevats al principi i al final perquè la
gent hagi de reduir la velocitat. Si s’acaben aprovant els pressupostos això es tirarà
endavant.

ACTA CORRO AMUNT

en lloc de posar trabes cada vegada es fa més fácil perquè la gent corri més, i això
és un perill per la gent que vivim a la carretera, fins que un dia hi hagi un accident
molt greu, perquè la gent se salta l’estop de la sortida de Can suquet…..
Pensa que caldria ficar alguna mesura que sigui compatible, que no perjudiqui fent
soroll, ni als veïns, però que doni una solució i proposa i demana un estudi per la
instal·lació d’un delimitador de velocitat com a Llerona, perquè és l’única manera que
la gent entengui que ha de respectar la velocitat….
Planteja que per part de l’Ajuntament prenguin mesures serioses per resoldre el tema
amb solucions pràctiques, no cal fer una muntanya russa de pujar i baixar,
simplement limitar la velocitat, controlar-la amb control fotogràfic com a Llerona.
Demana si es pot recuperar el projecte de pacificació i si no que es valorin altres
alternatives, perquè per part de la Diputació van dir que modificarien l’esquena
d’ase…… i van fer exactament el mateix, van picar, van aixecar i ara està
exactament igual que estava abans, sincerament fer gastar diners com a contribuent
és lamentable per deixar-ho com estava. Demana que es valori una solució factible,
tècnicament com a Llerona i que doni resposta aquest tema.
Demana que es valori perquè és una cosa molt important per la gent que viuen a
Corró d’Amunt, que hi ha nens, adolescents……

volen saber si hi ha i si no, ja els hi va bé el mateix que fan servir a Llerona.
També agraeixen que s’hagin publicat totes les actes, que trobaven a faltar.

El president no pot contestar en aquest moment, en el PAM hi ha una sèrie
d’actuacions Urbanístiques, de Mobilitat ……
De lògica la planificació de la gent ve determinat pel Pla General, nosaltres el nostre
Pla General el tenim exhaurit, no tenim pràcticament, avui en aquests moments amb
el Pla General de poder créixer més, la planificació que tenim, només ens queda el
C, el R i el UA21.
La Planificació dels habitants es fa quan es redacta un nou pla, un nou POM nou, el
PAM vull entendre que hi ha moltes accions que no tenen a veure amb el que són
els habitants, això ho marca un POM, en funció del que tu requalifiques.
Pràcticament queda poc per edificar.
El veí diu que ell su mirava des d’un altre punt de vista, és la població que és una
conseqüència del creixement urbanístic, o és tot el contrari. Pensem en criteri de
poblament de geografia urbana, a quina població volem arribar aconseguir i a partir
d’aquí es planifica o és la revés, es causa o conseqüència?
El president li diu que amb això té raó, però que no té l’honor com a regidor de
poder engegar un POM nou, momentàniament.
La secretaria delegada llegeix la següent pregunta feta en el xat:
Es va dir que en el vostre programa d’arreglar el camí de Can Cabeça, entrarà dins
d’aquesta legislatura?
Si es refereix a asfaltar el camí de moment no, manteniment sí que es fa.
Pren la paraula la senyora Pou, diu que el Club Petanca es retirava i proposava que
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Un veí pregunta que llegint el PAM no ha sabut veure quina població hi ha prevista a
curt i a mig termini a Les Franqueses en general i a Corró d’Amunt en concret, Tenim
interès perquè és essencial tot allò que es planifiqui (transport, sanitat, escoles…) ha
d’estar en relació amb una població o altra.
Quines són les previsions de població? I si figura on són? Com es pot planificar
sense saber per quanta gent es planifica?
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Ho he demanat molts cops i ho torno a demanar, l’ajuntament té la possibilitat de
disposar d’un radar mòbil i seria una mesura dissuasòria.
Per altra banda per la confecció del reglament, deixeu que la gent hi participi. Hi ha
moltes sessions dels Consells que hi falten entitats i potser seria bo agrupar les
entitats perquè en comptes d’haver-hi només un representant dels veïns hi hagués
dos o tres.

ACTA CORRO AMUNT

Pren la paraula el senyor Profitós i vol saber amb relació al projecte de pacificació del
nucli urbà, és veritat que hi ha uns diners per aquest 2021 que vénen de la Diputació
i demana que abans d’arribar a un acord amb la Diputació, els veïns tinguessin
coneixement, que és el que s’està fent, perquè aquest Consell tingui el suport dels
veïns afectats, que la solució que els tècnics hagin vist sigui una solució com a mínim
compartida per la majoria de veïns.

entres un altre veí del poble. Segons els estatuts diu que la composició ha de ser un
terç, tres polítics, tres entitats i tres veïns i aixó està molt desfasat.
Pren la paraula l’Albert Costa i diu que ell la pregunta la faria de la següent manera:
Com a Consell es podría requerir al Grup Teatre i la Unió Esportiva de Futbol si es
mourà o deixen el lloc a un altre entitat, perquè resulta que no apareixen en cap
Consell, tenen representant però no venen.
El president des de el Consell seria bó fer un requeriment perquè no participen ni en
les internes ni en les sessions.

Es respon que es traslladarà a la Policia.
A continuació a l’espera de que sigui ratificat pel Ple, es presenta la Cristina com la
nova representant de l’Associació de Festes i Festa Major de Corró d’Amunt dins el
Consell en substitució de la Susana.
El president li dona la benvinguda.
La senyora Pou diu que en els estatuts diu que està format per un President i un SotPresident i que el Sot-President no està nomenat.
El president diu que té raò però que en cas que ell no pogués assistir ho faria el
Moisés Torres o l’Àngel Profitós
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la
sessió quan són un quart i cinc de les nou del vespre, i de la qual estén aquesta acta.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Una veïna diu que hi ha un tunejat que passa entre les 22 h i les 22.30 h i gent que el
sent a les 5 de la matinada i demana a veure si es pot fer alguna cosa.
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El president diu que seria pruden esperar al proper Ple en que es nomenin els
suplents i en funció de com vagi el tema dels suplents, després decidir.

ACTA CORRO AMUNT

El senyor Profitós diu que hi ha una bona oportunitat amb l’aprovació dels nous
suplents, perquè potser ara si que podrien asistir. De cara a les properes eleccions
seria interessant que les entitats anessin agrupades.

