Expedient núm.: 3/2021

Òrgan col·legiat:

Sessió plenària 12 04 21

Consell del Poble de Llerona

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

12 d’abril de 2021

Durada

Des de les 20.30 fins a les 22 hores

Lloc

Telemàtica

Presidida per

Montse Vila Fortuny

Secretària delegada

Mercè Gutiérrez Corchado

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Hi assisteixen

Montse Vila Fortuny

SÍ

Marina Ginestí Crusells, vocal

SÍ

Imma Ortega Martí, vocal

SÍ

Carles Vila Fortuny, vocal

No

Josep Pujol, vocal

SÍ

Isidre Roquerias Cassa, vocal

No

Marta Camps Viñolas, vocal

SÍ

Ruben Aguilera Agusti, vocal

SÍ

Pilar Donadeu, vocal

SÍ

Marta Moline, vocal

SÍ
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merce gutierrez corchado (2 de 2)
Secretaria delegada del Consell del Poble Llerona
Data Signatura: 06/05/2021
HASH: 83ad04ae1a4fb81b8f26f80a63025a18

Montse Vila Fortuny (1 de 2)
Presidenta Consell Poble Llerona
Data Signatura: 05/05/2021
HASH: d7d5702dd516ceb826edbcf843e4a1c8

ACTA

Mercè Gutierrez Corchado, secretaria delegada

SÍ

La Presidenta obre la sessió, dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

La presidenta declara vàlidament oberta la sessió, i dona la benvinguda als
assistents.
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de l’1 de març de 2021.
A continuació es passen a tractar els punts de l’ordre del dia següents :

2. Informacions diverses

Decret núm. 934 de 9 d’abril de 2021 on s’imposa una segona multa coercitiva al
senyor JOSÉ VIDAL FONTARNAU, (el pàrquing del Sucre) per incompliment del
Decret núm. 6/2021, de data 7 de gener de 2021 d’acord amb el que disposen els
articles 225 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i 128 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
Decret núm. 672, de 16 de març de 2021, que atorga una llicència urbanística a
l’empresa Heritage Indus, SL, amb relació al moviment de terres a la Via Europa, 46
(parcel·la 2B del sector P)
Decret núm. 775 de data 23 de març de 2021, que atorga llicència urbanística per a la
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina descoberta per a ús privat, al
carrer de Santa Digna, 41, de la urbanització Els Gorgs.
ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:
Junta de Govern Local del 18 de març de 2021:
Dins el Pla d’Actuació Municipal 2020-2023, es dona compte del Decret 606/2021, de
data 11 de març, en què es resol instar a la secretària d’aquest ajuntament la
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DECRETS:

tramitació de tot el procediment que legalment procedeixi, per a l’aprovació del codi
ètic dels polítics i alts càrrecs de les Franqueses del Vallès.
Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre els
ajuntaments de Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers ,l’Ametlla
del Vallès, les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles,
Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana i
Vilanova del Vallès per a la gestió dels conflictes relacionats amb el senglar.
Proposta d’aprovació de concessió de subvencions per al foment de l’autoocupació i
per a la reactivació econòmica de les Franqueses del Vallès arran de la crisi de la
Covid 19.
Junta de Govern Local del 25 de març de 2021:
Proposta d’aprovació de concessió de subvencions per fomentar i reactivar la
contractació a les empreses de les Franqueses del Vallès arran de la crisi de la
Covid-19
APROVAR el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Figaró
Montmany, la Garriga, l’Ametlla del Vallès, les Franqueses de l Vallès i Tagamanent
per a l’aplicació de mesures alternatives a persones menors d’edat denunciades per
consum o tinença de drogues

PLE DEL DIA 25 DE MARÇ DE 2021
Proposta d’aprovació de l’elecció del jutge de pau titular de les Franqueses del Vallès.

Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, en
defensa de la preservació de l'ordre públic democràtic i en suport al cos de Mossos
d'Esquadra
Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021,
amb motiu del dia 8 de març Dia internacional dels Drets de les Dones
Moció que presenten els grups municipals dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, Junts per les
Franqueses i Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus
en sessió del dia 18 de març de 2021, contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà
d'Amunt.
Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, per a
reclamar que les entitats locals puguin disposar d’un mínim del 10% dels Fons de
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Proposta d’aprovació inicial de l’estudi de viabilitat economicofinancera per a la
construcció i explotació del servei d’una residència per a gent gran i centre de dia a
les Franqueses del Vallès.

recuperació procedents de la Unió Europea
Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses i Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del
dia 18 de març de 2021, per al reforç dels recursos que ofereixen les entitats
bancàries
Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, en defensa
del sector agrari i contra la col·locació de plantes fotovoltaiques en terrenys agrícoles
a les Franqueses del Vallès
Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa
Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de
2021, perquè es declari les Franqueses territori lliure de parcs solars fotovoltaics
MOVIMENTS DE REGISTRE DEL CONSELL DEL POBLE:
En data 4 de març s’envia un ofici a l’Àrea d’Obres i Serveis, en què se sol.licita:



La demanda de l’arranjament de la carpa de Llerona



El restabliment del fanal malmès a l’alçada de can Baldic



Els bancs i les papereres que s’ubiquen a la carretera de Ribes des de
la rotonda del Caprabo fins al semàfor de Llerona estan molt malmesos,
i es demana que es canviïn o arreglin.



L’ informe de l’estat dels ponts i les bases de Llerona.



La reparació de la cortina i de la tramoia de la sala del casal parroquial
de Llerona.

En data 5 de març s’envia un ofici àrea de participació, en què se sol·licita:
La data d’obertura de l’aula de natura del parc del Falgar.

3. Informació de la presidència
La presidenta inicia la sessió i informa que s’està estudiant el funcionament dels reglaments
dels consells de poble que es farà un sol reglament tant pel Consell de Poble de Llerona
com per el consell de poble de Corró d’Amunt. Ara hi havien uns estatuts i faltava el
reglament, per tant s’enviarà als membres del Consell la proposta perquè puguin fer-hi les
aportacions que considerin oportunes i a partir d’aquí, es farà el text definitiu que es portarà
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En data 4 de març s’envia un ofici a l’Àrea de Cultura, en què se sol·licita:

al ple perquè s’aprovi.
El reglament permet establir, d’una forma organitzada quina és la manera de funcionar del
Consell.
Per una banda s’informa que es posarà un DEA al Consell del Poble de LLerona, ja que
s’ha decidit incrementar els DEA als equipaments municipals.
D’aquesta manera les zones on més gent s’hi pugui concentrar quedarien cobertes amb
aquests DEA. A part del Consell del Poble, hi ha instal·lat un DEA al camp de futbol de
Llerona, que dona cobertura a tota aquella zona, i també n’hi ha a les diferents instal·lacions
esportives que té el municipi. L’import de la instal·lació del DEA aquest any el cobrirà
Cultura però, a partir dels pròxims anys s’incrementarà el pressupost del Consell perquè
pugui assumir el cost del manteniment d’aquest aparell.
També cal dir que dos dels vehicles de la policia local disposen d’un DEA.
I de l’altra s’informa que l’Àrea de Participació estudiarà el tema de la finestreta única i el
registre d’entitats, ja que això és una millora per a totes les entitats.

En un altre ordre de coses segueix amb la paraula la presidenta, que fa referència al Pla
Local de Salut i comenta que la Sra. Marina Ginestí com a regidora de Salut, ho explicarà.
Pel que fa a les subvencions a les entitats, a data d’avui només el grup de teatre Toc-Toc
ho ha presentat; la resta d’entitats encara no. Si algú té qualsevol dubte, s’ha de posar en
contacte amb la Mercè.
També informa que, d’aquí a dues setmanes, es farà el tast de la Mitja Marató, i el circuit
serà Canovelles –les Franqueses- Canovelles.
En relació amb els temes que s’han sol·licitat en anteriors consells, informa respecte al pas
del turó de les Mentides, l’inspector de Via Pública, juntament amb el d’Obres i Serveis han
visitat la zona i també els han acompanyat els veïns, la Dolors Porredón i el Sr. Manel
Pascual, que han fet algunes propostes per solucionar-ho. S’ha de reunir la Comissió de
Mobilitat, perquè alguna de les propostes no passen per posar ressalts però en qualsevol
cas la solució que es porti a terme estaria d’acord amb el que veuen aquests veïns i el que
després acordi mobilitat.
Pel que fa a l’arbre mort de can Santa Digna, s’ha requerit al propietari, aquest mes de
març, perquè faci l’actuació corresponent.

Codi Validació: AR6TNCKJT9GSCPX4MWD4WZYPZ | Verificació: https://lesfranqueses.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 10

Es busca primer que hi hagi un registre que reculli les dades de cada entitat i es faci un
seguiment perquè totes les dades siguin correctes. Pel que fa a la finestreta única, hi hauria
una persona que seria la que tramitaria les diferents sol·licituds de les entitats. Això no vol
dir que es perdi el contacte amb l’àrea a la qual estigui assignada el que són els papers
formals es faran a través d’aquesta finestreta única, però si és una entitat d’esports haurà
de contactar amb l’Àrea d’Esports. D’entrada, es començarà per enviar una enquesta a
totes les entitats que hi hagi registrades en el dia d’avui, en què es demanaran una sèrie de
dades per veure quines consten en el registre i quines són les que hi falten. Aquesta
enquesta s’intentarà enviar a finals d’abril o principis de maig i, a partir d’aquí es continuarà
treballant perquè es faci aquesta finestreta única. La idea és que , a l’hora de tramitar una
subvenció, instàncies per demanar espais..., el formulari sigui el mateix, que pugui donar
informació a l’entitat perquè faci els tràmits que s’hagin de fer.

Respecte a la proposta d’entrada i de sortida del polígon, va ser la Sra. Maria, de can
Lloreda, que va comentar que en lloc de passar per la carretera de l’Ametlla que hi ha molt
trànsit, que s’ha incrementat al tallar el camí de Can Toni, es pogués passar per el carrer de
Finlància, i que es derivés a la rotonda de l’Ametlla Park. Aquest tema l’estudiarà la
Comissió de Mobilitat durant la setmana vinent.
En relació amb els cartells dissuasius per a la seguretat dels veïns, es va rebre la proposta
per Whatsap de la Marta, el 14 de març, i es va passar a comunicació. Sembla que en
principi no hi ha d’haver cap problema perquè els posin.
En relació amb els bancs i papereres de la carretera des del Caprabo a Llerona, es van
demanar el 10 de març i el 7 d’abril, i aquesta setmana i la que ve es farà el manteniment
tant dels bancs com de les papereres.
Quan a la cortina i la tramoia del teatre de Llerona ja s’ha fet el requeriment i s’està pendent
que diguin el dia que ho podran solucionar.
En el camí de Can Toni s’han posat nous senyals i es fan controls aleatoris per part de la
policia local. Els senyals estan a una alçada més alta, perquè el que s’havia posat a la part
de Llerona , el van tornar a robar, i la policia sanciona qui es salta el senyal de prohibit
passar.
Referent als aparcaments dels carrers Angel Guimerà, Catalunya i Torrent, en què hi havia
uns quants vehicles abandonats aparcats, la policia ha obert els expedients. Actualment en
queden tres de vehicles.
Sobre el tema de la fibra òptica i el 5 G s’està treballant ara amb l’empresa “Wuifi”, que
són els que faran el desplegament de la xarxa a Marata i al turó de les Mentides. Es mirarà
de traspassar Llerona i Corró d’Amunt, i els que són disseminats de Corró d’Avall.
D’aquesta manera s’aconseguirà desplegar la fibra òptica a tot el territori.

Referent al tema de la vegetació entre can Baldich i els Gorcs, que es va requerir el 22 de
febrer, de moment ja estan netejant un dels terrenys.
De l’empresa de plàstic que hi ha al polígon, al costat del circuit de les bicicletes, l’àrea
d’Activitats va enviar un requeriment a l’empresa i la policia local també en va aixecar acta,
per la qual cosa l’empresa té un setmana per netejar i treure tot el material que tenen al
pati.
Referent al pàrquing del Sucre ja s’estan imposant multes coercitives, tal com ha comentat
la secretària del Consell del Poble .
En relació amb les tapes de les papereres del parc del Falgar i Llerona, el model de
paperera que hi ha al parc no permet tapa, i les altres són tan antigues que no es troben .
En relació amb el parc infantil de Llerona, els veïns van demanar per part dels veïns si es
podia posar algun element més. S’ha demanat preu, que va de 1500 a 2500 euros, i el que
diu l’Àrea és que, si es vol tirar endavant, caldria estudiar quin és el lloc i mirar la zona per
assegurar distàncies i volums. Així doncs, si es vol tirar endavant, el Consell del Poble s’ha
de fer càrrec de l’import.
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El cost que suposarà per als veïns serà el mateix que el que pagaran els veïns de Marata.
Quan es tingui mes informació us la farà arribar.

En un altre ordre de coses, en referència al pas de vianants de can Baldic, ja consta en
l’ordre del dia de la Comissió de Mobilitat.
Pel que fa a l’aula de natura, de moment no hi ha data d’obertura. Les obres de construcció
es preveuen que finalitzin abans de l’estiu. S’han contractat a través de la Diputació, unes
empreses per redactar el pla director del parc del Falgar i la Verneda.
A partir d’aquests documents i d’altres criteris tècnics i polítics es plantejarà el contingut i la
gestió de l’aula, que serà la base per a la redacció del plec de clàusules per fer-ne la gestió.
Referent a la baixada de la Verge i sobre el cartell: pel que fa al cartell, es va fer un
requeriment el 3 de març, i ja s’ha netejat i es veu. I sobre la velocitat de la baixada de la
Verge, la policia ho ha estat estudiant i és difícil poder fer alguna cosa perquè en baixada
no es poden posar ressalts i l’únic que es pot fer és un control de velocitat per part de la
policia, de forma aleatòria, de tant en tant, amb radar. Una altra possibilitat seria fer un pas
de vianants al mig i que els vehicles s’haguessin de parar .

4. Informacions de les entitats.La presidenta pregunta a les entitats presents si tenen alguna cosa per
comunicar.
Pren la paraula el representant del grup de teatre Toc-toc, que explica les activitats
que estan duent a terme .

Respecte al Pla de Salut, comenta que com mes gent empleni l’enquesta i siguem
més els que opinem millor serà el Pla de Salut. Es queda que passarà l’enllaç pel
grup de Llerona .
En relació amb festa de Sant Jordi, comenta que s’ha fet un nou llibre de la col.lecció
“les Franqueses”, amb el títol “Un viatge als records de Llerona”, que dins d’aquesta
col·lecció ja hi ha diferents llibres. Aquest llibre està fet per la Montserrat Pocurull i és
un recull de les entrevistes fetes a la gen gran de les masies de Llerona. Convida a la
presentació del llibre que es farà el proper 22 d’abril, a les 19 hores, al Casal Cultural
de Llerona.
Pren la paraula la senyora Marta Moliné que comenta, en relació amb la baixada de
la Verge, com està l’eliminació del pas de vianants, la supressió de les voreres, ja que
encara hi ha gent que travessa la carretera.
Pel que fa a les bases dels ponts dels torrents de Llerona, comenta que al final es va
fer una revisió per dron, i demana si es pot accedir a aquest informe. La Montse Vila
creu que encara s’està redactant i que, una vegada estigui fet, no hi haurà cap
inconvenient perquè és un document públic.
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Pren la paraula la Marina Ginestí, que dona les gràcies per les activitats portades a
terme pel grup de teatre Toc-toc, comenta que van agradar moltíssim a tothom.

La Marta pregunta si la propera revisió es pot fer via Aca.
També pregunta sobre el tema del reglament del Consell del Poble que ha comentat
la Montse Vila, que s’està revisant i que serà un sol reglament per tots dos consells,
vol saber si es preveuen revisar els estatuts? La Montse contesta que parlant amb la
secretària de l’Ajuntament, creu que el més fàcil és que ara revisem el reglament i
que, un cop el reglament estigui aprovat, modifiquem els estatuts i ho unifiquem tot:
incloure els estatuts al reglament aprovat i que quedi un sol document. La Montse
explica una mica el que s’ha modificat sobre el que ja hi havia i en fa un petit resum.
Informa que el proper dissabte, aquesta nova associació que s’ha creat, Fauna
Llerona, fa l’activitat “la tintorera” i que esteu tots convidats.
Pren la paraula l’Imma Ortega en representació del Grup Municipal Imagina Esquerra
en Comú, que posa de manifest que “quan es demana que es puguin revisar les
bases dels pilars dels ponts de Llerona” dieu que s’ha fet amb un dron, i un dron és
aeri i la base dels ponts està a sota. Si es vol veure què passa a la base dels ponts,
treure les herbes i veure com està amb el dron no sé com ho feu.
Comenta també que li sorprèn que l’aula de natura encara no hagi entrat en
funcionament, però també ja heu anunciat que en aquest mateix lloc fareu una
ampliació de l’aula i que hi haurà un museu de la biodiversitat. Nosaltres entenem
que potser és millor començar a fer funcionar l’aula, veure què passa, quines
necessitats tenim i ja veurem el programa que tindrem després, i si és així com es
farà l’ampliació i que suposarà.

En el passat ple, també va sortir el tema de la residència de Bellavista. En l’informe
nosaltres ja vàrem dir que no sortia registrat, no constaven les places de residència
de gent que hi hauria a Can Santa Digna. Can Santa Digna ha canviat l’ús i ara
passarà també a ser residència, si no vau dir-ho en el ple, vol dir que encara no és
clar que sigui residència ni centre de dia o això ja és així? I referent també a Can
Santa Digna, malgrat s’hagi canviat això o no, vaig demanar de manera reiterada
l’informe de les respostes de les al·legacions urbanístiques. En l’últim ple ja vau dir
que estàveu pendent del bufet Tornos, del redactat definitiu, però no en sabem res. I
pregunta com està aquest tema.
En relació amb les al·legacions del desdoblament de les vies del tren, si s’ha resolt i
si sabem què hi ha i si s’ha de preveure, contemplar amb tota aquesta ampliació,
posar mampares per disminuir l’impacte del soroll.
Comenta que van presentar en el ple una moció en defensa del sector agrari i contra
la col·locació de plantes fotovoltaiques en terrenys agrícoles a les Franqueses del
Vallès. El que no sabem és si aquí a Llerona hi ha terrenys que ja estan amenaçats,
si hi ha gent que s’ha queixat... per defensar el territori.
També exposa una queixa del camí de Can Toni, sembla que hi ha el senyal des de la
rotonda de l’Ametlla Park venint cap a aquí, que és un senyal de prohibit passar però
només poden passar els vehicles agrícoles i no tinc clar si els veïns o no. El que m’ha
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En relació amb l’última taula del soroll, sembla que s’ha de fer un estudi d’immissió,
podreu dir les dates en què es farà?. En darreres reunions va quedar bastant clar que
eren dues empreses els focus del soroll, Befesa i Ascable .

arribat és la queixa que circules pensant que és un únic sentit i llavors et trobes un
tractor que et ve de cara i això ha sorprès a més d’un. Trasllada aquesta queixa que li
han fet arribar.
Pren la paraula la Montse Vila i contesta a l’Imma:
Respecte a la data dels controls dels sorolls, es va explicar a la taula que cal la
col·laboració de les empreses perquè, per poder-ho fer una d’elles ha de parar la
seva activitat. Les dues empreses van dir que estaven disposades a fer-ho però que
ens donarien unes dates. Tot i així, sembla que és més perjudicial el soroll que fa
Ascable que no el soroll que fa Befesa. Les dates concretes no les tenim perquè ens
ho han de dir les empreses ja que han de parar l’activitat.
En relació amb l’informe de les places de Can Santa Digna, l’empresa ho va dir però
ara mateix no recordo el nombre de places, ho preguntarà i n’informarà.
Sobre el tema de les al·legacions, comenta que va parlar amb urbanisme i han
demanat al Bufet Tornos l’informe definitiu i no sap si l’han rebut o no, i que també ho
preguntarà.
Sobre el desdoblament de la R3, també ho preguntarem. Sobre dels terrenys
amenaçats a Llerona per les plaques fotovoltaiques, que jo sigui conscient no ha
sentit ningú, però sí que sé d’altres zones que el propietari del terreny com que
paguen 14 000 euros per tenir les plaques al camp i si llogues l’import és molt més
baix.

Pren la paraula el Rubèn en representació del Club Esportiu de Llerona, que comenta
que, amb la modificació de les últimes restriccions, s’han pogut començar les
activitats federades, i per tant, segueixen amb l’activitat normal del club.
Pren la paraula la representant de l’Associació de Veïns els Gorcs, la senyora Marta
Camp, que comenta que voldrien tenir informació sobre el desdoblament de la R3, i
que ja faran arribar el cartell.
5.-Torn obert de paraules
La presidenta dona pas a les intervencions.
Pren la paraula una veïna que demana si es podria veure el projecte del
desdoblament de la R3.
Pren la paraula el senyor Juan A. Marin que comenta sobre el que ha dit la presidenta
que s’està elaborant un nou reglament per als consells del poble, i diu que segons ha
entès s’està treballant sobre unes modificacions dels estatuts. La Montse contesta
que primer es farà un reglament i, un cop aprovat el reglament llavors vindrà la
modificació dels estatuts.
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El camí de Can Toni, des que es van posar els prohibits, sempre ha sigut de doble
sentit, i així s’ha explicat a totes les reunions i a les notícies que s’han penjat tant al
web de l’Ajuntament com al butlletí. Els veïns que viuen al camí de Can Toni sempre
que no arribin a l’Ametlla, poden anar amunt i avall per aquell camí.

El Sr. Marin, davant d’aquesta afirmació, diu que normalment un reglament el que fa
és desenvolupar una norma, és a dir, el que no es pot fer és fer un reglament primer i
després l’estatut.
Pren la paraula un altre veí, que comenta que al carrer de la Fàbrica hi ha un
contenidor de rebuig que té el pedal trencat per obrir-lo. Torna a reiterar el tema del
manteniment dels arbres que hi ha des del Caprabo i fins al centre de Llerona.
Comenta també que el fanal que hi ha davant l’empresa ITW fa molt de temps que li
falta la part de dalt.
Torna a reiterar l’estat dels arbres des de la rotonda del Caprabo fins on hi ha l’antic
garden de Can Pericas. No hi ha manteniment.
La presidenta del Consell contesta sobre el tema de l’estat dels arbres, que comenta
el veí i explica que abans quan hi havia de presidenta la Rosa Pruna, ella
encarregava la poda dels arbres d’aquesta zona i no ho feia l’empresa que
s’encarrega de la poda general de l’arbrat de tot les Franqueses. Ara s’ha passat a
l’Àrea de Pagesia i Obres i Serveis. També comenta que aquests arbres estan
malament i s’hauria de fer un informe, perquè sembla que alguns no estan plantats a
la via pública i, alguns són de particulars, però s’està mirant de fer-ne
el manteniment.
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No havent més preguntes ni assumptes a tractar, la senyora PRESIDENTA aixeca la
sessió, de la qual, estenc aquesta acta

