Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

CPCA/2021/2

Consell del Poble de Corró d'Amunt

Ordinària

Data

29 de març de 2021

Durada

Des de les 19:00 fins a les 20.45 hores

Lloc

Virtual, mitjançant l'aplicatiu Zoom, a través de
l'enllaç següent:
https://us02web.zoom.us/j/85137199595

Presidida per

Jordi Ganduxé Pascual

Secretaria delegada

Monica Sanchez Pedraza

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Jordi Ganduxé Pascual

SÍ

Albert Costa Serrano

SÍ

Jaume Travé i Colomé

SÍ

Lourdes Diaz Guirado

NO

Moisés Torres Enrique

NO

Mónica Sánchez Pedraza

SÍ

Nuria Vilamala Pey

NO

Àngel Profitós Martí

SÍ

M. Àngels Pou

SÍ

Maria Viure

NO

Susana Bru Alajarin

NO

1

Codi Validació: 4PKWJNXS44RAM6SRMEKEEP272 | Verificació: https://lesfranqueses.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 16

Tipus de convocatòria

Número: 2021-0003 Data: 07/06/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA CORRO AMUNT

Monica Sanchez Pedraza (1 de 2)
Secretaria delegada del Consell del Poble de Corró d’Amunt
Data Signatura: 07/06/2021
HASH: a52c0d468a7c6fcc1a9662b41bfcb278
Jordi Ganduxer Pascual (2 de 2)
President Consell Poble Corró d'Amunt
Data Signatura: 07/06/2021
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 28 de gener de 2021
Proposta d’aprovació de la creació de Comissions informatives permanents i la
fixació del seu règim d’organització i funcionament, així com la seva periodicitat
JGL de data 21 de gener de 2021
Proposta relativa a la tramesa d’al·legacions al Projecte de construcció de duplicació
de via, Línia R-3 de Rodalies (Barcelona). Tram: Parets del Vallès –La Garriga. Via i
Electrificació. Expropiacions
JGL de data 28 de gener de 2021
Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni entre l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès, la “Fundació privada de les Franqueses del Vallès per a la
gent gran” i l’Institut Català de Salut (sap Granollers-Mollet) per al desenvolupament
d’un programa d’atenció a la gent gran en situació de necessitat i fragilitat de les
Franqueses del Vallès
JGL de data 4 de febrer de 2021
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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 25 de gener de 2021 que és
aprovada.

ACTA CORRO AMUNT

1- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Proposta de petició de resolució de caducitat de l’expedient 20180063 CIERRE DE
LA AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA B-40. TRAMO TERRASSAGRANOLLERS del Ministeri de Transició Ecològica, així com la caducitat i arxiu de
l’expedient ambiental a la Direcció General de Carreteres (Ministeri de Transports)
JGL de data 11 de febrer de 2021
Proposta per a requerir l’ingrés de la garantia del 12% del valor de les obres
d’urbanització del Pla Parcial del sector C (Corró d’Amunt), al terme municipal de
les Franqueses del Vallès.

Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte servei de recollida, acollida i
assistència d’animals domèstics de companyia i animals salvatges urbans
abandonats, perduts, ferits o decomissats, que es troben a la via pública així com
les tasques d’auxili a les actuacions judicials i/o admiistratives, dels cossos de
seguretat o de l’àrea de Salut pública de l’Ajuntament.
JGL de data 25 de març de 2021
Proposta d’aprovació del programa de Dinamització cultural de la gent fran per a
l’exercici 2021
Proposta d’aprovació del conveni per l’aplicació de mesures alternatives a la sanció
administrativa per a persones menors d’edat denunciades per consum o tinença de
drogues
Registres d’entrada
2021-E-RE-561 Sol·liciten fer ús del pati del Consell amb motiu de la Copa Catalana
2021-E-RE-656 Presenta rebuts justificació subvenció U. S. Futbol
2021-E-RE-668 Comunica representant titular i suplent de la Parròquia Sant Mamet
2021-E-RE-492 Presenta factures originals justificació subvenció 2020.
2021-E-RCPA-1 Presenta factures justificació subvenció 2020.
2021-E-RE-837 Comuniquen suplent U.S. Futbol
2021-E-RE-862 Sol·liciten informació de les activitats que es poden realitzar al
Consell amb la pandèmia.
2021-E-RCPA-2 Sol·liciten l’espai del Consell per dur a terme el casal d’estiu.
2021-E-RE-1319 Comuniquen suplent Avv. Sant Mamet
2021-E-RE-1358 Sol·liciten l’espai del Consell per un recital poètic en format concert
el dia 23 d’abril amb motiu de la Diada de Sant Jordi.
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JGL de data 18 de març de 2021
Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre els
Ajuntament de Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, l’Ametlla
del Vallès, les Franqueses del Vallès, Lliça d’amunt, Lliça de vall, Martorelles,
Montmeló, Montornes del Vallès, Parets del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana i
Vilanova del Vallès per a la gestió dels conflictes relacionats amb el senglar.
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ACTA CORRO AMUNT

JGL de data 18 de febrer de 2021
Proposta d’autorització per a la celebració de la Copa Catalana Internacional de
BTT a la Zona Esportiva Municipial de Corró d’Amunt, el proper 7 de març de 2021,
en el terme municipal de les Franqueses del Vallès.
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Registres de sortida
2021-S-RE-521-522 Notifiquem termini presentació subvenció CPCA any 2020
2021-S-RE-590 Comuniquem resposta instància 2021-E-RE-374 Sector C
2021-S-RC-392 Comuniquem resposta reg. E-Tram 2021-E-RC-98 Reglament intern
2021-S-RE-731 Comuniquem acord compra cafeteres
2021-S-RE-736 Comuniquem resposta acord aportació econòmica espectacle Pep
Bou reg. 2020-E-RE-4659/4675
2021-S-RCPA-1 Comuniquem designació nous titular i suplents CPCA
2021-S-RE-894 Comuniquem resposta pressupost participatiu segons reg. 2021-ERE-3680
2021-S-RE-901 Comuniquem resposta pressupost equipament tècnic
2021-S-RE-1365 Comuniquem cessió espai del Consell segons reg. 2021-E-RE-561
2021-S-RE-1372 Comuniquem resposta reg. 2020-E-RE-3617 pressupost
participatiu
2021-S-RC-769 i S-RE-1406 Requeriment nomenament suplents CPCA
2021-S-RE-1482 Comuniquen resposta registre 2021-E-RE-862
2021-S-RE-1692 Trasllat resposta 2021-E-RC-98
2021-S-RCPA-2 Trametem certificats acords sessió CPCA 25-1-21
2021-S-RCPA-3 Trametem designació suplents Associació de veïns Sant Mamet i
U. S. Futbol Corró d’Amunt
2021-S-RCPA-4 Comuniquen cessió espai pel casal d’estiu segons reg. 2021-ERCPA-2
2021-S-RCPA-5 Comuniquem cessió pati exterior per taller de Ioga i Musicoterapia
2021-S-RE-2070 Comuniquem cessió espai exterior per Coral
2021-S-RCPA-6 Trasllat providència diferencia compra cafeteres
2021-S-RE-2201 Comuniquem cessió espai exterior per taller de pintura
2021-S-RC-1376-1380 Trasllat decret justificació subvencio CPCA exercici 2020
2021-S-RE-2370 Comuniquem resposta reg. 2021-E-RE-1468
2021-S-RE-2387 Comuniquem resposta reg. 2021-E-RE-1358
2021-S-RC-1547 Trasllat decret 1109/2021 justificació subvenció CPCA Exercici
2020

ACTA CORRO AMUNT

2021-E-RCPA-3 Presenta esmena a la justificació subvenció 2020
2021-E-RCPA-4 Notifiquen acord Ple 25 març 2021 ratificació nomenament nous
vocals Consell Poble Corró d'Amunt.
2021-E-RCPA-5 Sol·liciten l’espai exterior per reiniciar els tallers de musicoteràpia i
Ioga.
2021-E-RE-1468 Sol·licita l’espai del Consell, el dia 18 d’abril, per una xerrada sobre
la informació recollida sobre el shorts i els conreus de Samalús.
2021-E-RE-1470 Sol·liciten l’espai exterior del Consell, els dissabtes per l’assaig de
la coral.
2021-E-RE-1546 Sol·liciten prorroga justificació tallers per infants i joves fins a finals
de desembre 2021.
2021-E-RE-1547 Sol·liciten l’espai exterior del Consell per realitzar el taller de
pintura.
2021-E-RCPA-6 Trasllat acord designació representants corporació i associacions
als òrgans col·legiats.
2021-E-RCPA-7 Notificació moció reconeixement públic del dol perinatal, gestacional
i neonatal.
2021-E-RE-2118 Sol·licita subvenció per activitats de la Parròquia.

B) PART RESOLUTIVA
8. Participació de la regidora de Cultura per informar sobre la proposta per
adequar el teatre de Corró d'Amunt.
Pren la paraula la regidora de Cultura, Marina Ginestí.

Recorda que aquesta sala té uns quants anys, i quan diu aquesta sala, també inclou
els lavabos i això implica una reforma gran.
D’aquesta subvenció encara no hi ha resposta de si està concedida i per quin import.
Confia que ens la donin tota.
El pressupost del Pep Bou pujava uns 9.000 €, ell va dir que era una proposta
generosa, però només era per la part de l’escenari i per tant el pressupost general,
perquè volen apostar per tota la sala, no només la part de l’escenari això, puja més.
L’estudi s’ha portat des d’Urbanisme, veient els tancaments que es podien renovar i
s’ha agafat una mica el que es va fer a Llerona, a partir d’aquí esperen que la
subvenció arribi i un cop es tingui la subvenció, se’ns consultarà per veure el que
voleu prioritzar. A part d’això com que la subvenció segurament no donarà per tot, de
cara al 2022 la idea és posar una partida per la renovació de l’espai.
El president dona pas als assistents per veure si hi ha alguna pregunta.
Pren la paraula la M. Àngels Pou, diu que ella era present el dia que en Pep Bou va
exposar el tema en una plenària. En el pressupost que va presentar en Pep Bou es
referia a treure les fustes que marquen una mica l’escenari, no es referia a cap part
de baix de l’escenari.
La Marina Ginestí diu que a part de l’adequació del teatre creuen que cal fer una
renovació en general i això seria l’ideal, anar a màxim, renovar la part del públic,
escenari i lavabos. Ells han demanat la subvenció, sobretot no només amb el
pressupost del Pep Bou, que va ser l’estudi a nivell tècnic i aquest l’han demanat, tot
i això creu que és interessant fer una valoració i una renovació de la resta, però això
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Aquesta proposta en referència al pressupost que va presentar en Pep Bou, incloïa
part del pressupost d’en Pep, una adequació de l’espai, pel que fa a tancaments, i
adequació de la zona del públic. No només de la zona del teatre sinó també de la
resta de la sala.
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Creuen que és una proposta bona i per això al mes de febrer van demanar una
subvenció a Diputació, per tal de poder fer l’adequació.

ACTA CORRO AMUNT

Sobre la proposta que havia sortit en el Consell de Poble juntament amb la valoració
del pressupost que va presentar en Pep Bou per l’adequació del teatre, s’ha mirat la
possibilitat amb el Jordi Ganduxé i l’àrea de Cultura, no només per millorar l’escenari
amb equip de so i llum, sinó l’espai al complet.

ja va lligat amb una inversió important, sigui per altres subvencions o ja sigui per
pressupost municipal.
La Sra. Pou diu que en Pep Bou va fer una carta on s’oferia a solucionar qualsevol
dubte que hi hagués, ell va tirar llarg, però diu que ell té material a casa seva que el
donaria, i pregunta si s’han posat en contacte amb ell?
La regidora de Cultura contesta que sense calés no poden fer res.

Intervé la Sra. Pou que diu que guarda un Butlletí de l’any 2018 on en Francesc
Colomé escrivia “que la Cultura nostra és la base i el pilar de comunicació entre la
gent” i aquí feia èmfasi en crear un espai bombolla a Les Franqueses, on en Pep
Bou pogués actuar i tenir aquest punt al municipi, i creu que el lloc idoni en aquests
moments podria ser Corró d’Amunt.
La Marina Ginestí diu que li sembla fantàstic, però quan es va parlar amb ell d’això
es referia a casa seva, no parlava de l’equipament municipal, i que això és un altre
tema que no té res a veure amb l’equipament municipal.
La Sra. Pou diu que sí que és veritat que fa uns anys volia muntar alguna cosa a
casa seva.
La Sra. Pou comenta que en aquest escrit de l’alcalde deia que seria bo tenir aquest
punt al municipi. La Marina Ginestí respon que amb ella li encantaria, i la Sra. Pou
demana que es posi fill a l’agulla, tot i que la Marina Ginestí insisteix que són dos
temes diferents, una cosa és l’adequació del teatre i l’altra cosa és el de casa seva.
La Sra. Pou segueix dient que ell va proposar, amb l’adequació de l‘escenari, oferir
l’espai a grups de teatre per assajar a canvi de fer obres. Si l’escenari estigués
adequat, seria idoni oferir-lo en horaris que no hi hagués ocupació i poder dinamitzar
el poble.... Ell va apostar pel poble oferint aquest canvi....
La Marina Ginestí diu que ho veuen bé, però per adequar-lo es necessiten diners.
En aquests moments no hi ha partida, per això és interessant que ens donin tota la
subvenció de la Diputació. Ella considera que no han demanat una bogeria i creu
que la concediran.
A partir d’aquí creu que s’ha d’exposar en el Consell de Poble de Corró d’Amunt les
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La Marina Ginestí li torna a dir que sense diners no es pot començar, encara que hi
hagi ganes, la cosa és que un cop sàpiga si hi ha subvenció de cara aquest any, és
saber que es vol prioritzar i a partir d’aquí apostar.
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Diu que les ganes de fer les coses, vol dir tenir ganes és voler-les fer, és començar
amb alguna cosa, perquè ara mateix l’espai està hipotecat, perquè fas anar algú i es
queden encaixonats.....jo creia que hi havia una mica més de predisposició, que es
començaria a fer alguna cosa.....

ACTA CORRO AMUNT

La Sra. Pou diu que avui el Pep Bou no s’ha pogut connectar perquè està fent una
actuació i amb ella li sap greu haver de dir-li que això queda en volandes, perquè no
se sap si ens donaran la subvenció o no.

prioritzacions que es poden donar aquests diners, creu que seria la millor manera
perquè tothom pugui opinar.
Una veïna diu que una cosa és el pressupost d’en Pep Bou, que entenc que no és el
que s’ha presentat a Diputació, si és un projecte global de remodelació de la sala,
demana poder-lo veure’l, almenys a ella personalment li agradaria veure’l, per veure
que implica.
Pensa que el Consell de Poble pot dir alguna cosa, ja que és qui l’utilitza i sap
quines són les necessitats, per tant demana poder veure aquest pressupost amb tot
el projecte que hi ha al darrere.

La Marina Ginestí diu que sí i que un cop es rebi la subvenció, creu que són ells qui
han de decidir la priorització de l’adequació, sigui de teatre o si arriba a més, més.
Tot així, aquesta subvenció no queda tancada com a demanda d’aquest any, si la
donen i es pot arreglar alguna cosa més, l’any que ve esperem que torni a sortir, i
poder anar demanant coses per anar arreglant.
La veïna diu que acompanyant a la M. Àngels pensa que apostar-ho tot a la
subvenció és injust pel poble de Corró d’Amunt respecte als altres pobles, pensa que
encara que la subvenció no surtis al poble de Corró d’Amunt es mereix que
l’Ajuntament inverteixi a Corró d’Amunt.
La Marina Ginestí diu que al principi, tal com ha dit, independentment de la
subvenció l’aposta de cara al 2022 és posar alguna cosa a la partida de Corró
d’Amunt d’aquest espai.
La Sra. Pou diu que la petició es va fer a la plenaria de març de 2019, fa dos anys i
quatre dies i mira com estem, si ho veiem important, aquell dia algú ho va escriure i
es va quedar allà..... si les coses van així….
Prenc la paraula el Sr. Profitós i diu que també vol veure el que s’ha demanat a
Diputació. Diu que si no ha entès malament, ni en els pressupostos de Cultura ni en
els pressupostos de l’Ajuntament, que encara no s’han aprovat, no hi ha cap partida
destinada això.
Respon la Marina Ginestí que diu que per aquest any no, però vol puntualitzar que
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La veïna llavors reformula la petició, diu que llavors si s’atorga la subvenció, com
Associació de veïns o Consell de Poble, ella personalment pensa que seria
interessant poder estar en l’elaboració del projecte de remodelació de l’espai.
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Li farà arribar al president perquè l’ensenyi, però diu que és una subvenció on es
presenta una orientació del pressupost que s’ha pactat, no hi ha un projecte perquè
no es requereix per demanar la subvenció, et demanen que justifiques el perquè
d’aquesta demanda de subvenció.

ACTA CORRO AMUNT

La Marina Ginestí diu que la subvenció no només era per adequació del teatre, si no
d’espais municipals culturals i llavors és quan es va dir de fer a més de l’escenari una
adequació de la resta de la sala.

una altra cosa és que a finals d’any hi hagi un romanent, el que sigui, i es decideixi
apostar-ho per Corró d’Amunt, això és independent.
Segueix parlant l’Àngel que diu que el pressupost d’en Pep Bou eren
aproximadament uns 9.000 € i quan es parla de tancament entenc que són finestres,
persianes i lavabos, quin és l’import total que s’ha demanat?
La Marina Ginestí contesta que aproximadament són uns 17.000 € en concepte d’
“Habilitació per activitats escèniques de petit format de l’espai social i cultural de les
antigues escoles de Corró d’Amunt”.

La regidora Marina Ginestí respon que la subvenció està tancada, però no sap dir
quan donaran resposta. De seguida que hi hagi resposta per part de la Diputació ho
traslladarà al president del Consell per fer-nos coneixedors i poder opinar.
El president dona les gràcies a la regidora per haver assistit.
La Marina Ginestí vol afegir tot i no està a l’ordre del dia, que segons la proposta que
va fer la Vall de Carbonell per recuperar l’escola rural a Marata, Corró d’Amunt i
Cànoves, informa que en el mes d’abril juntament amb tècnics del Departament
d’Ensenyament es farà una visita a les escoles de Corró d’Amunt per veure la seva
viabilitat.
4. Participació de la regidora d'Esports per informar sobre la petició per
instal·lar un desfibril·lador
Pel que fa a la DEA s’havia demanat de moure el que hi ha dintre de la zona
esportiva a fora, això es va estar valorant i no es pot fer, perquè si hi hagués un
incident a la punta transversal de l’altra banda del camp de futbol, fins a anar a
buscar el Dea fora i tornar, el temps de reacció era massa llarg. Per tant el que es va
decidir es posar un Dea addicional a prop del Consell de Poble, es posarà també un
altre a Marata, al Consell de Poble de LLerona i un altre en un vehicle de la policia.
D’aquesta manera a Corró d’Amunt hi haurien dos, un dintre del camp de futbol i
l’altre fora, i a la resta d’instal·lacions hi haurà un al pavelló de Corró d’Avall, un al
complex esportiu, al camp de futbol Corró d’avall, Llerona, Corró d’Amunt, al
Bellavista, a les pises de petanca a les pistes del Tir amb Arc, a Can Prat a Marata i
dos que portaran vehicles de la policia.
També informa que totes les entitats de Corró d’Amunt rebran un correu on se’ls
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El Sr. Profitós diu que si ell no ho ha entès malament amb les reformes que proposa
en Pep Bou, l’escenari estaria habilitat per actuar companyies, no estàndard, si no
companyies que facin un tipus d’espectacle que barregin espectacle escènic amb
espectacle teatral, que pugui servir de viver de determinades companyies petites i si
se sap temps de resposta de la subvenció.
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La regidora diu que aquesta és la idea de l’Ajuntament, però si des de Corró d’Amunt
es decideix una altra cosa....

ACTA CORRO AMUNT

El Sr. Profitós entenc pel que fa a la polivalència de la sala, que l’espai continuarà
quedant lliure, es podran continuar fent actes i que les cadires seran com fins ara.

convida a poder realitzar la formació a les persones que vosaltres considereu.
L’altre tema era l’excés de velocitat de la carretera, al seu pas pel nucli urbà de Corró
d’Amunt.
Aquesta carretera com se sap, depèn de la Diputació i el que han fet són controls
aleatoris amb radar de velocitat. Concretament durant el període des que es va
demanar fins ara s’han fet cinc controls, d’aquests cinc controls s’han mirat uns 1500
vehicles i d’aquests només 57 passaven a més de 60 Km/h i només un a més de 90
Km/h. Es continuaran fent controls de manera regular i passarem aquesta informació
a Diputació per si vol fer algun tipus d’actuació.

6. Participació de la regidora de Règim Intern per informar sobre els tràmits
efectuats amb correus pel mal funcionament del servei
7. Informació per instal·lar un CityPaq
Pren la paraula la regidora Montse Vila.
El dia 8 es va fer sol·licitud per tenir una reunió amb correus i el mateix dia ens van
proposar el dia 10. Van assistir a la reunió la Cap de Servei, la Cap del Sector de
Distribució i el Cap de les oficines a part de dos representants dels veïns, en Jordi
Grau i l’Albert Costa.
De la reunió es va treure que hi havia una predisposició molt gran per la seva part
per solventar el que està passant i les propostes que van sortir eren, etiquetar
correctament les bústies, això ho faran conjuntament els representants dels veïns,
demanar nous codis postals des de l’ajuntament, això es començarà a tramitar ara,
estudiar la possibilitat de canviar el nom de la carretera de Cànoves al seu pas per
Corró, però això té la implicació que la gent s’hauria de canviar l’adreça i pot ser un
problema, demanar als veïns que revisin les adreces.
Hi ha veïns que no ho tenen ben informat i això a vegades genera un problema per
la gent de correus i després des de l’ajuntament es treballarà conjuntament amb
correus per crear un google maps amb un llistat Excel amb les masies per poder
facilitar les rutes, això es farà per Corró d’Amunt i Marata i en ultim lloc s’estudiarà la
possibilitat de crear un punt d’entrega a Corró d’Amunt de paqueteria, que podria
ser a prop de la zona esportiva.
Un últim tema és el reglament dels Consells, s’està treballant en un reglament
conjunt entre el Consell de Corró i el de Llerona i que intentarien portar al Ple d’abril.
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5. Participació de la regidora de Seguretat Ciutadana per les queixes relatives a
l'excés de velocitat dels vehicles al seu pas pel nucli urbà
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El Patronat Municipal d'Esports organitza i coordina aquesta formació i la posa a
disposició de tots aquests col·lectius.

ACTA CORRO AMUNT

Un cop finalitza la intervenció de la regidora, la secretaria delegada informa que en
relació amb el tema del desfibril·lador es farà arribar un correu a totes les entitats de
Corró d’Amunt, amb l’enllaç per realitzar la inscripció al curs per fer la formació en
suport vital bàsic. El termini d’inscripció finalitzarà el dia 9 d’abril:

En el seu temps s’havia creat la comissió de mobilitat que estudiava l’excess de
velocitat, es va veure adequat de posar els resalts, aquests els va posar la Diputació
perquè hi havia un informe que si que deia que es corria…..
Li sap molt de greu perquè no hi ha en Moises avui, però ell quan s’ha tret el tema a
la taula ha dit que s’estava reclamart a la Diputació que es tornessin a posar, i
consta en acta aixó, ella diu que no dirà res que no consti en acta….
Si es van posar era perquè eren necessaris…
Després hi ha els senyals que diu prohibit anar a més de 40Km/h, perquè a 400
metres hi ha un ressalt.
La Diputació treu els ressalts i no treu els senyals, és que hi ha tantes coses que no
lliguen…..és penós perquè estem reivindicant coses necessàries pels veïns…… que
ara aquest control que s’ha fet últimament que doni que es va a poc a poc, és
normal fent-ho a les 10 i a les 16 h de la tarda i que estiguin els senyals posats, si és
normal, si algú la veu deu dir “afluixa” perquè et trobaràs algo i no hi ha res…
Pren la paraula la regidora de Seguretat Ciutadana i diu que la gent deu corre, això
és un fet, l’únic que diu és que en els moments que s’ha posat el control, el que s’ha
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Pren la paraula la Sra. Pou i diu que ha començat parlant amb el tema del control de
velocitat, ella ha vist quan ha estat el radar posat….. l’extranya molt que un radar
estigui a les 10 h del matí un dijous i a les 15 h de la tarda d’un dimarts.
Els vehicles passan a gran velocitat a primera hora del matí i cap al tard.
L’extranya molt que si de tota la vIda ens hem estat queixant-se de l’excess de
velocitat, perquè és real….. si s’han fet cinc proves en tant temps, en una setmana
heu fet tres, les altres dos s’han fet molt eventuals.
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El President pregunta si hi ha alguna pregunta per la regidora.

ACTA CORRO AMUNT

Pren la paraula en Jordi Grau, que va assistir aquesta reunió i diu que ells coneixen
la casualistica de les situacions concretes que ens hem trobat, ells tenen realment
coneixement d’alguna picardia que hem detectat, i el que ens han manifestat sempre
és que, hi un problema estructural de recursos humans, tenen una borsa límitada de
personal, es belluguen amb molta mobilitat, vam saber d’una setmana en concret
que de dotze carters es van quedar amb 7.
Des del punt intern de correus es complicat, però tenim l’instrument d’un xat intern
entre el cap de repartiment i veïns del poble i puntualment se’ls informa de qualsevol
desajustament que detectem.
A nivell de veïns la crispació general ha desaparegut, el que hi ha és petites
disfuncions que sempre hi son, i aquest clima de col·laboració, podem donar fe, del
que els hi estem informant al poc temps d’una manera o altre és soluciona.
Per tant evidentment que remarcarem aquesta detecció concreta de les busties de
devolucions i les entregues aquestes que no concorden amb les hores, ho seguirem
remarcant i comtem que des d’aquest factor de col·laboració compensarem el
desgavell intern que té correus, perquè és un problema de manca de personal i de
personal provisional a tota hora.
Des de el punt de vista del xat i el factor humà intentarem compensar, però és
important que els veïns cada vegada ens informin de cada disfunció perquè en
temps real els hi comuniquem.

detectat és el que he dit, que 57 vehicles anaven a més de 60 Km/h, que per una
carretera d’aquestes és per sobre la velocitat que toca i només han trobat un que
anava a més de 90 Km/h, però això no vol dir que no corrin….
Es continuaran fent controls aleatoris, en qualsevol cas la carretera sí que depèn de
Diputació i les mesures que es posen van en conjunt amb Diputació.
Tenen una reunió de mobilitat, creu que és la propera setmana i és un tema del qual
es parlarà, però abans de saber exactament que s’ha de fer necessiten veure quina
és la velocitat a què es va. També diu que els controls son aleatoris i es fan a
diferents horaris i es continuaran fent.

La veïna diu que ja l’entès però el que no entenc és perquè es pren la xifra de 60
Km/h quan a l’entrada de poble posa 40 km/h i quan totes les convencions de totes
les ciutats del món inclús Granollers, que la tenim al costat, estem dient que un nucli
urbà a de ser 30 km/h, ja no estem parlant de 40 ni de 50 km /h, sinó que a nuclis
urbans ha de ser a 30 km/h, per tant crec que en aquests controls no heu d’agafar la
mesura de 60 km/h ni la de 90 Km/h, si no que heu d’agafar una mesura més baixeta
i segurament aquest tant per cent que s’ha comentat es duplicaria, perquè del que
estem parlant és que les nostres nenes, els nostres gossos, gats estan en perill,
quan estem al costat de la carretera.
Això ens passa cada dia, ens atropellen els gats, gossos i que els nostres nens i
nenes no poden anar tranquil·lament per allà, i no podem entrar i sortir de casa
nostra sense tenir perill, sé que la carretera és de la Diputació, doncs l’Ajuntament i
els veïns hem d’apretar perquè el model sigui diferent, que afluixin realment els
cotxes i que entenguin que estan passant per un nucli habitat, on hi ha persones i
animals, això fa molts anys que hi estem dient i ens estem començant a cansar-nos
una miqueta.
Pren la paraula l’Àngel Profitós que doni les gràcies a la regidora per ser-hi avui, diu
que pel que fa al tema del radar comparteix que s’hauria de posar a les hores que la
gent va picada, i això va des de quarts de 8 fins a les 9 h del matí i a vespre, també
comparteix el que s’ha dit que si la velocitat permesa és de 40 km/h, normalment
l’estàndard que et dona abans de multar-te per velocitat, si m’equivoco és un 10%,
aquí estaríem parlant de 44 Km/h….. jo entenc que pot ser és filar molt prim, però a
partir de 50 km/h s que seria sancionable i l’última pregunta d’aquest tema és si
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Pren la paraula una altra veïna i vol comentar que s’ha dit que el radar a partir de 60
Km/h es considera que és excessiu. La regidora Montse Vila diu que el que ha dit és
que dels vehicles que s’hi havien estan mirant per sobre de 60 km/h hi han passat
uns 57 i per sobre 80 o 90 Km/h un.
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També comenta que els ressalts que van posar de la Diputació a l’entrada del poble
els van rebaixar i s’ ha tret el seu efecte de reducció de velocitat.
Abans eren més alts i feia molta més reducció de velocitat i ara és com si no hi
hagués res.

ACTA CORRO AMUNT

Pren la paraula una veïna i diu que els problemes que tenen per entrar i sortir de les
cases a la via principal, són a les 8 h del matí i entra les 6 i les 9 del vespre, són
prioritàriament quan hi ha més excessos de velocitat i també hi ha un tunejat que
torna a passar i que quan està per Milpins encara se sent. Sol passar sobre les 10 i
10.20 h.

d’aquests 57 vehicles que anaven a més de 60 km/h han estat sancionats…

Pel que fa a Correus el que estem mirant de solventar, pel que fa a la gent que no
posa si és Corró d’Avall o és Corró d’Amunt, és mirar que ens donin un codi postal
diferent, i el tema de les devolucions van dir que es recollien però jo crec que els hi
va quedar clar que s’havia de fer.
Pren la paraula una veïna que diu que la confusió que ella es troba amb les cartes
que li arriben és que la gent posa ctra. de Cànoves, 3 quan realment volen dir Km. 3
Pren la paraula l’Albert Costa que diu que ell va estar present a la reunió i que és
evident que per part de l’administració de Correus que s’ha de fer molta feina, però
per part dels receptors de les cartes també hi ha una feina al darrere de posar-se en
contacte amb els que contínuament els envien cartes i assegurar-se que aquesta
adreça esta ben posada, perquè gran part dels errors i cartes mal entregades és
perquè moltes vegades aquestes companyies envíen les cartes en unes adreces
que no tenen res a veure amb el destinatari, és a dir hi ha una feina per part dels
veïns de començar a corregir aquestes adreces.
Pren la paraula la Sra. Pou i li pregunta a la regidora d’Esports si al camp de futbol
no tenen els llums Led, a Llerona i a Corró d’Avall sí …..
Respon la regidora Montse Vila que diu que està dintre d’un Pla de canvi de les
bombetes, es va començar per Corró d’Avall al cap d’un parell o ttres anys es va fer
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Pel que fa al tema dels DEA és una proposta per part de secretaria que cada entitat
tingui el seu posat, però el pressupost s’incrementarà amb aquesta quantitat, és a dir
que al final no és un extra pel pressupost del Consell, a Llerona també estarà dintre
del seu pressupost i el de Marata estarà dintre de Cultura.
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Pren la paraula la Montse Vila i diu que els vehicles alguns han estat sancionats i
altres no, perquè el radar tot i que l’hem fet servir de moment per mirar els excessos
de velocitat…. Falta acabar de regular i que mètricament es puguin sancionar, no
obstant es continuarà fent controls es sancionaran i estaran posats a la velocitat que
toca, és a dir a partir de 40 Km/h, hi ha un marge i sabem que a 40 Km/h inclús gent
de Corró, perquè segurament estaria sancionada estem mirant si el posem entre 40 i
50 Km/h.

ACTA CORRO AMUNT

Pel que fa al tema de correus jo us demanaria que parléssiu també amb els veïns de
Corró d’Avall que tenen el nom duplicat de la Ctra. de Cànoves, per tal que ells
també especifiquin la seva adreça correctament.
També no sé si s’ha parlat quan es reben cartes que no són nostres, hi han bastants
problemes perquè els carters mirin les busties de devolucions, se les emportin i les
tornin a repartir correctament.
L´última cosa en referencia a la DEA, ens va comentar el president del Consell en la
reunió interna que aquest desfibril·lador anava a càrrec del pressupost del Consell
de Poble, jo no acabo de veure el perquè, perquè entenc que la gent de Marata no
tenen Consell de Poble, però si que els arriba subvenció i se’ls hauria de
restar……d’alguna manera sembla que només ens ho treguin a nosaltres i no sé si a
Llerona els passarà el mateix, però no crec que sigui just.

els de Llerona, després en teoría va Corró d’Amunt i Bellavista, ara mateix no està
previst i menys sense tenir pressupost.

També ens van explicar em tema de les dates i hores de les notificacions que quan
pasa el carter que no hi és i quan arriba a l’oficina es pasan aquests avisos per SMS
i evidenment que no coincideix amb l’hora que ha passat el carter per les vostres
vivendes.
Estarem a sobre i jo crec que quan tinguem unes quants coses ajustades com el
Google maps hem de veure millores
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Pren la praula la Montse Vila que diu que ella en la reunió va veure per part de
correus plena disposició per solventar el proble, ens van explicar que tenen un
problema amb el personal de repartiment, que hi ha un canvi molt gran, i que moltes
vegades els hi costa troibar les cases, per això el compromís de l’ajuntament amb
ells de fer aquest tiupus de Google maps on hi hagi un llistat de les masies i
d’aquesta manera ells puguin repartir d’una manera més eficaç, pel que al tema de
la bustia se’ls va comentar i van dir que si ho recollien però si veieu que no és així ho
tornarem a parlar amb ells.

ACTA CORRO AMUNT

Un veí diu que l’agradira saber després d’aquestes dues reunions que s’han
mantingut amb Correus i veïns, quins compromisos s’han arribat per resoldre el
problema de les entregues, perquè he de fer constar igual que l’ângel Profitós que
nosaltres no he notat cap millora, continuo rebent avisos de lliurament que no es fan
en mà i a més en el document de lliurament es fan constar dies i hores d’intent
d’entrega que son falses i això és una dinámica que sempre han portat d’aquesta
manera i pel que fa a la bustia de devolucions, pot ser arriban correus que no es
corresponen amb l’adreça però tornen a venir al mateix lloc, és a dir no hi ha ningú
que supervisi aquesta bústia de devolucions i que ajudi al carter a corretgir aquests
error tampoc veig

Per altra banda s’informa que en el ple de l’Ajuntament del 25 de març es va aprovar
el nomenament dels nous membres integrants del Consell de Poble de Corró
d’Amunt.
El president dona la benvinguda a mossèn Sergi en representació de la Parròquia
Sant Mamet i la Cristina Jiménez en substitució de la Susana Bru com a representant
de l’Associació de Festes i Festa Major de Corró d’Amunt.
Es cedeix la paraula a mossèn que es presenta i a continuació la Cristina Jiménez
també es presenta als assistents. Aprofita per comentar que s’han posat d’acord amb
l’Associació de veïns perquè a part d’organitzar la festa Major organitzaran altres
activitats tradicionals de festivitat que fins ara feia l’Associació de veïns i que si la
situació sanitària ho permet, començaran preparant Sant Jordi. També aprofita per
preguntar en quin moment es podran nomenar els suplents.
El Sr. Profitós contesta que en l’últim ple es van comprometre que tancarien amb els
que tinguessin i aniria en el ple del mes d’abril. Els que no l’hagin presentat s’hauran
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3. Informació de la presidència

d’esperar.
La Cristina Jiménez pregunta que entenc que en cap lloc hi ha escrit quin és el
procés o els tempos per nomenar una persona o un suplent, no hi ha estipulat res en
el reglament.
Pren la paraula el Sr. Profitós que contesta que el procés sí el tempo no,
habitualment el que es fa és, que d’un ple per l’altra va a l’ordre del dia perquè no
tenen cap mena de transcendència política, s’aprova per unanimitat. En aquest cas
s’ha encallat, és una de les coses que es poden establir dins el reglament intern.

El Sr. Profitós creu que sí, en el moment que la Parròquia és considerada com
entitat.
Pren la paraula l’Albert Costa que diu que miri de parlar amb el diaca de Llerona per
veure si ell fa alguna gestió amb el Consell de Poble de Llerona.
A continuació s’informa que s’ha pintat el carril d’accés dels vianants, des de la zona
esportiva fins al pàrquing.
També des de Serveis Jurídics han fet arribar l’esborrany d’un únic reglament intern
per tots dos Consells. El Consell l’ha fet arribar a la resta de membres del Consell
perquè en la pròxima reunió interna es pugui treballar i recollir les peticions i fer-les
arribar a Serveis Jurídics. Si tot és correcta s’aprovaria pel Consell i després pel Ple.
La Cristina Jiménez pregunta si aquest reglament queda obert als veïns, a què hi
hagi una participació més oberta de les persones que no estan en entitats.
El Sr. Profitós diu que hi haurà un temps per proposar millores per parlar amb els
membres que formen part de cada entitat, que es posaran en comú a la interna i que
amb això ja hi ha prou per fer-ho.
El president diu que estem en una fase que es poden fer aportacions, diu que hem
estat molt de temps així i que es miri de garbellar bé. Es recolliran totes les
aportacions i una vegada redactat amb el que es vol, s’haurà d’aprovar primer pel
Consell i després pel Ple, a no ser que Serveis Jurídics digui que hi ha alguna cosa
que no pot ser.
Pren la paraula la Sra. Pou que diu que l’esborrany del reglament intern de
funcionament que s’ha fet arribar és idèntic al que tenen a Llerona fins ara, intervé el
Sr. Profitós que diu que hi ha coses en coloraines que canvien.
La Sra. Pou diu que l’any 2017-2018 es va fer arribar un esborrany al Consell de
Corró d’Amunt que acabava a l’article 28 i en canvi el d’ara acaba a l’article 15, això
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Mossèn entenc que si és per una activitat que faci la Parròquia sí.
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El Sr. Profitós diu que li sembla que no, les subvencions són per activitats que es fan
al poble hi ha unes bases que ho estableixen.

ACTA CORRO AMUNT

Mossèn pregunta sobre les subvencions que dona el Consell a les entitats i ell
s’encarrega de la Parròquia i vol saber si pot demanar una ajuda per comprar
material d’oficina.

vol dir que hi ha moltes coses que afecten Corró i que s’haurien de manifestar i que
Llerona no ho té.
El Sr. president diu que precisament s’ha fet arribar a les entitats perquè facin arribar
les seves aportacions, no s’imposa a ningú això, s’ha fet genèric, si hi ha coses a
afegir i s’admet endavant, s’entenc que Llerona té unes necessitats i nosaltres unes
altres i si cal posar-les això s’ha de justificar.

El president contesta que quan hi ha una petició per fer una activitat el primer que fa
és demanar un informe a la tècnica del Servei de Prevenció. Ella com a responsable
és la que ens diu que es pot fer i que no. S’ha d’entendre que el president quan
autoritza un acte ha de tenir totes les garanties perquè el responsable és ell.
La secretaria delegada informa que segons l’últim informe emès per la tècnica diu
que es poden fer activitats a l’exterior amb un màxim de 6 persones i de fet els tallers
per la gent gran es reprendran a l’exterior i amb 6 persones màxim.
El Sr. Profitós diu que no pot dir que decidirà l’Ajuntament per Sant Jordi, però per
part de la Generalitat és limitar-ho a la venda de flors i llibres, de tal manera que
només siguin venuts per professionals i a l’exterior.
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Pren la paraula la Cristina Jiménez en representació de l’Associació de Festes i
Festa Major que diu que han presentat una instància per fer un concert per Sant
Jordi. La van fer arribar tant al Consell com al Patronat de Cultura i tot i saber que la
situació està complicada i quines són les indicacions que s’han de complir, tant
Associació de veïns com Festa Major el que han comentat és que troben a faltar
punts de trobada, que es puguin iniciar algunes activitats. Voldrien saber en quines
condicions es pot fer servir el Consell, per saber que podem preparar.

ACTA CORRO AMUNT

9. Informacions de les entitats

Un veí pregunta si els de Llerona havien demanat de modificar el reglament intern,
si no estaven contents amb el que tenien.
El president i el Sr. Profitós responen que no l’han demanat de modificar.
L’altre diu que aquesta reunió està una mica amagada perquè en la pàgina de
l’Ajuntament s’informa sobre el dia, el lloc i que la fa el Consell, però no hi ha l’enllaç.
Es contesta que a més de l’anunci al taulell d’anuncis, es penja una notícia a la web i
a Instagram.
Mossèn pren la paraula i diu que ells faran tots els actes de setmana santa,
diumenge no en faran perquè ho fan el dissabte al vespre, diu que ell per la seva part
estan apostant pel poble, per la parròquia i tot el que faci falta, com una parròquia
més.
Pren la paraula la Cristina Jiménez i diu que segons el que han proposat per Sant
Jordi i el que ha explicat el Sr. Profitós no quadra gaire. Demanant de quina manera
poden contactar o sol·licitar reunir-se amb la tècnica de prevenció.
Se’ls demana que facin arribar un correu al Consell amb una explicació del que es
vol fer i l’aforament i es farà arribar a la tècnica de Prevenció que es posarà en

15

Codi Validació: 4PKWJNXS44RAM6SRMEKEEP272 | Verificació: https://lesfranqueses.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 16

C) Precs i preguntes

El Sr. Albert Costa contesta que s’ha passat nota i aquest concretament s’està fent el
seguiment.
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la
sessió quan són tres quarts de nou del vespre, i de la qual estén aquesta acta.
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La Sra. Pou reitera que encara no s’ha arreglat el fanal que està tort i tapat per les
branques, situat al pàrquing de darrere de la zona esportiva.
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El president contesta que s’està redactant el projecte abans de treure’l a licitació.

ACTA CORRO AMUNT

contacte.
A continuació una veïna pregunta a la Cristina Jiménez, per què Sant Jordi, que ho
feia sempre l’Associació de veïns, ara la fa l’Associació de Festa Major? Per què no
s’ha consultat amb els socis?
La Cristina Jiménez contesta que això és un acord entre l’Associació de veïns i Festa
Major. L’Associació de veïns es vol centralitzar més en les reivindicacions, propostes
dels veïns i les accions que s’estan fent i mantenir les activitats històriques pròpies
de l’Associació de veïns, com és la Germandat i Caramelles i les activitats més de
Festa Major i tradició catalana, Castanyada, Sant Jordi, Nadal i Reis, aquestes
passar-les a l’Associació de Festa Major. És una manera d’organitzar-se per
diferenciar una mica més les reivindicacions i les festes, perquè semblava que es
barrejaven conceptes. Sap que no s’ha consultat amb els socis, però va ser una
decisió de les dues juntes.
Pren la paraula la Sra. Pou que pregunta com està el tema de la concessió del
manteniment de camins.

