Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

CPCA/2021/3

Consell del Poble de Corró d'Amunt

Ordinària

Data

31 de maig de 2021

Durada

Des de les 19.00 fins a les 20.35 hores

Lloc

Virtual, mitjançant l'aplicatiu Zoom, a través de
l'enllaç següent:
https://us02web.zoom.us/j/85847587715

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

Cristina Jiménez

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0004 Data: 06/08/2021

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: 06/08/2021
HASH: a52c0d468a7c6fcc1a9662b41bfcb278
Jordi Ganduxer Pascual (2 de 2)
President Consell Poble Corró d'Amunt
Data Signatura: 06/08/2021
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

1- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2- Donar compte de diferents resolucions
PLE de data 25 de març de 2021
Donar compte del recurs d'alçada interposat contra la resolució dictada per la cap
del servei territorial de Transports de Barcelonael 18 de febrer de 2021, relativa a la
modificació de les condicions de prestació del servei de transport de Transgran.
Donar compte de la renúncia del senyor Juan Antonio Corchado Ponce al càrrec de
regidor en representació del grup municipal dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés (PSC-CP).
Donar compte del decret de l'alcalde número 2021-562 de data 8 de març, en què
es resol designar el senyor José Antonio Aguilera Galera com a representant titular
del grup municipal dels Socialistes de Catalunya –Candidatura de Progrés (PSCCP) a la Junta de Portaveus, i la senyora Marta Reche Lavado com a representant
suplent del grup municipal a la Juntade Portaveus.
Proposta de ratificació del nomenament de nous vocals com a membres integrants
del Consell de Poble de Corró d’Amunt.
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.
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.
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A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia.
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Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió del 29 de març de 2021 que és
aprovada.

ACTA CORRO AMUNT

El president dona la benvinguda als assistents.

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 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.
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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.

ACTA CORRO 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
recuperació procedentsde la Unió Europea.

Donar compte del Decret de l'alcalde número 2021-978 de data 12 d'abril, en què
es resol designar nous representants del grup municipal dels Socialistes de
Catalunya -Candidatura de Progrés (PSC-CP) a la Comissió Informativa
d'assumptes de Ple.
Presa de possessió de la senyora Raquel Conrada Cortés González com a nova
regidora de la Corporació en representació del grup municipal dels Socialistes de
Catalunya –Candidatura de Progrés.
Proposta d’aprovació de designació de representants de la Corporació i
d’associacions ciutadanes als diferents òrgans col·legiats municipals.
Proposta d’aprovació de la creació de la Comissió de Govern i Economia, la
Comissió de Territori i Ciutat, la Comissió d’Acció Comunitària i Benestar, la
Comissió de Serveis a la Persona, i la Comissió de Presidència de l’Ajuntament 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 22 d'abril de 2021, de posicionament en
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PLE de data 29 d’abril de 2021

contra de la gestió dels ERTOs.
Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú -Acord municipal,
i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'abril de 2021, per al
reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.
Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú -Acord municipal,
i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'abril de 2021, d'adhesió a
la Iniciativa Ciutadana Europea "Right2Cure" per a la supressió de les patents de
les vacunes del Covid-19.

Donar compte del Decret de la regidora de Règim Intern número 2021-912, de 7
d’abril, en què es resol aprovar la convocatòria pública i les bases que han de regir
l’elecció del càrrec de Jutge/essa de Pau titular de les Franqueses del Vallès.
Proposta d’aprovació de l’adhesió a l’acord marc d’adquisició dels aparells
desfibril·ladors, del servei de manteniment i formació a través de l’Acord marc de
l’ACM (Exp. 2016.03).
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JGL de data 15 d’abril de 2021
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Proposta d’aprovació de la despesa del servei de catering del conveni per al
desenvolupament d’un programa d’atenció a la gent gran en situació de necessitat i
fragilitat de les Franqueses del Vallès per l’any 2021.

ACTA CORRO AMUNT

JGL de data 8 d’abril de 2021

Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de
reforma interior l’edifici de la Rectoria de la Parròquia de Sant Mamet, amb
emplaçament a la carretera de Cànoves, 54B, a Corró d’Amunt (referència
cadastral 4237504DG4143N0001ED) d'aquest terme municipal.
JGL de data 22 d’abril de 2021
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei d’atenció
psicològica adreçat, principalment, a dones que hagin patit o pateixin violència
masclista, i servei d’atenció psicològica a menors que es troben en situació de
risc social.

Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració
amb la Fundació El Xiprer Vallès Oriental per a la coordinació en la gestió del
suport alimentari per als usuaris/es de serveis socials.
Proposta d'aprovació de la convocatòria i preus d'ajuts econòmics per l'educació
escolar per al curs 2021-2022

Proposta d'aprovació de la convocatòria i preus d'ajuts econòmics per a la
realització d'activitats extraescolars per al curs 2021-2022
JGL de data 20 de maig de 2021
Proposta d'aprovació de la convocatòria i preus d'ajuts econòmics per a la
realització d'activitats extraescolars per al curs 2021-2022
Donar compte del Decret 2021-1345 de data 18 de maig, en què es resol
sotmetre a consulta pública prèvia la memòria sobre l’Ordenança reguladora
dels vehicles de mobilitat personal en el terme municipañ de les Franqueses del
Vallès
Registres d’entrada
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.
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 horts i els conreus de Samalús.
2021-E-RE-1470 Sol·liciten l’espai exterior del Consell, els dissabtes per l’assaig de
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ACTA CORRO AMUNT

Proposta per informar desfavorablement l’avantprojecte de planta solar
fotovoltaica a implantar a la parcel·la 161 del polígon 2, al terme municipal de
les Franqueses del Vallès.

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.
2021-E-RE-2151 Sol·liciten fer ús de l’interior de les antigues escoles de Corró
d’Amunt pel curs de pintura I assaig de la Coral.

B) PART RESOLUTIVA

3- Informació de la presidència
* Donar compte actuacions dutes a terme
- S’han substituït tres dels panells indicadors ( concretament el de Can Bruguera,
Can Viure i Can Cabeça) i dintre del pressupost prorrogat d’aquest any 2021 hi ha
una proposta per substituir els tres restants.
- S’han pintat els dos bancs de l’entrada de Can Suquet
- S’ha repintat l’accés per vianants al camí de Cal Ferrer
- S’han tallat les branques del fanal que hi havia al pàrquing, de darrere la zona
esportiva
- S’ha passat incidència del fanal que no funciona entre l’església i Can Camp i

6

Número: 2021-0004 Data: 06/08/2021

2021-S-RE-2387 Comuniquem resposta reg. 2021-E-RE-1358
2021-S-RC-1547 Trasllat decret 1109/2021, justificació subvenció CPCA Exercici
2020
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2021-S-RCPA-2 Trametem certificats acords sessió CPCA 25-1-21
2021-S-RCPA-3 Trametem designació suplent 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 Musicoteràpia
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

ACTA CORRO AMUNT

Registres de sortida

repassar els fanals de l’església
- També s’ha demanat canviar la ubicació de les bústies del Consell a sota el porxo i
substituir els dos panells informatius de l’Ajuntament, situats un al Consell i l’altre al
carrer Unió de Can Suquet, per estar molt deteriorats

A continuació l’Albert Costa se li dona la paraula a l’Albert Costa que explica que els
grups de bústies de Corró d’Amunt i Marata, s’estan reetiquetant, revisant els panys,
engreixant netejant per dins, per fora i l’entorn, d’aquesta manera es busca que
correus tingui menys problemes a l’hora d’identificar els habitants de les cases i per
altra banda s’està ultimant un mapa interactiu amb els disseminats per facilitar
l’entrega de notificacions.
* Informació convocatòries ajuts oberts
- Ajuts al pagament del lloguer. El termini finalitza el 4 de juny.
Les sol·licituds es poden presentar a través de mitjans electrònics al web de la
Generalitat de Catalunya, a l’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental i
Agència de l’Habitatge de Catalunya

Número: 2021-0004 Data: 06/08/2021

Properament es presentarà una petició a la supervisora de zona de Correus,
sol·licitant un codi postal per Corró d'Amunt, per evitar la confusió en algunes zones
com la carretera de Cànoves, on una part pertany a Corró d'Avall i l'altre a Corró
d'Amunt.

ACTA CORRO AMUNT

- S’informa quines has estat les últimes gestions realitzades pel que fa a correus.
El dia 21/04/21 es va presentar un escrit dirigit al president del Consell Comarcal,
exposant-li les queixes i totes les gestions que s'han fet des de l'Ajuntament i
sol·licitant el seu recolzament i suport per poder solventar el problema, ja que potser
s'hi han trobat amb altres municipis de la comarca.

- Inici periode sol·licitud Beca menjador (serà aproximadament el 19 de juny)
- Inici periode ajut IBI (del 12-5-21 a l’1-7-21)
- Inici ajut Tarifació Esports (del 20-4-21 al 19-6-21)
- També us informem que hi ha bonificacions per la incorporació de sistemes
per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. S’estableixen les
següents bonificacions:
4.1 Bonificació del 20% per obres de nova construcció que incloguin instal· lació de
captació solar tèrmica i/o fotovoltaica.
4.2 Bonificació del 95% per obres orientades a la incorporació d’ instal·lació de
captació solar tèrmica i/o fotovoltaica.
L’aplicació de la bonificació queda condicionada a que el subjecte passiu no estigui
obligat adoptar aquests tipus d’instal·lacions per la normativa urbanística o les
ordenances municipals.
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- Inici periode sol·licitud Beca ajut escolar i extraescolar ( del 24-5-21 al 6-6-21)

Les instal·lacions per a la producció de calor hauran d’incloure col·lectors que
disposin de la corresponent homologació corresponent de l’Administració
competent.
Aquesta informació la podeu trobar dins l’ordenança fiscal 13 a l'article 7.4 .
L’Àngel Profitós creu que si no mal encaminat també hi ha una bonificació en el
rebut de l’Ibi.
* Altres

- S’informa que l’Associació de Festes i festa major ha entrat una sol·licitud en data
24 de maig de 2021 per demanar el canvi de data de la festa major d’aquest any
2021

Número: 2021-0004 Data: 06/08/2021

- A partir de l’11 de maig, les Franqueses limita la velocitat a 20 i 30 km/h, això
afectarà a tots els vehicles que circulin pel nucli urbà.
La mesura incideix en rebaixar el límit genèric de velocitat a 30 km/h en les vies
urbanes d’un únic carril per sentit de circulació i a 20 km/h en les vies que disposin
de plataforma única de calçada i vorera. Es manté però, la limitació a 50 km/h en
aquelles vies de dos carrils o més per sentit de circulació.
No obstant la normativa contempla la possibilitat que l’Ajuntament pugui rebaixar o
augmentar els límits de velocitat prèvia senyalització específica.

ACTA CORRO AMUNT

- Nova campanya contra la vespa velutina
Per tercer any es repeteix la col·locació de trampes a les zones on s’han localitzat
vespes velutines. Enguany s’han reposat les trampes de la campanya passada i s’hi
han instal·lat 54 de noves a la zona dels Gorcs.

«Que en el calendari oficial de Festes de l'Ajuntament, consta la FESTA MAJOR DE
CORRO D'AMUNT, el cap de setmana del 7 i 8 d'agost. La nostre FM, sempre s´ha
celebrat el primer cap de setmana d'agost, i aquest any seria el 31 de juliol i 1
d'agost. La FM serà diferent degut a les restriccions del COVID, serà del Poble, pe
Poble, si es fa l'atre cap de setmana, moltes persones son fora de vacances, i part
de la junta també.
Poder celebrar la FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AMUNT 2021, el 31 de juliol i 1
d'agost
Es va fer la consulta a la Secretaria de l’ajuntament, que ens va informar que
aquesta data és aprovada pel Ple.
Si de cara a l’any vinent es vol canviar la data, s’haurà de presentar la proposta al
Consell i es traslladarà a l’àrea de Dinamització perquè faci la proposta en el ple del
mes de juliol. El Ple és qui decidirà si s’aprova o no.
Pren la paraula la Cristina Jiménez, diu que és una decisió que van prendre tard i
s’han adonat tard, confiaven que seria el 31 i no vam pensar-ho i no van mirar el
calendari també diu que els va sobtar no haver-ho pensat abans i no haver-ho parlat
l’any passat.
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la instància diu:

No obstant és probable que es facin propostes amb activitats el cap de setmana
abans, perquè són dates complicades, ja que aquest any gaire comença quan
normalment ja s’hauria d’acabar.
Preocupa que ara que es comença a obrir una mica la cosa pel que fa al Covid, no
vingui tanta gent com els agradaria.
Ho treballaran com associació i convida a la resta d’entitats per si es volen afegir de
cara a organitzar-ho.

Aprovació pressupost any 2021

A continuació la secretaria delegada llegeix la repartició del que es va acordar en la
reunió interna.
CONSELL POBLE CORRÓ D'AMUNT - PRESSUPOST 2021 - 11.000,00
(prorrogat)
CALENDARI PARET 2022

1.200,00

APORTACIONS ECONÒMIQUES ENTITATS

5.500,00

XERRADES/CONFERENCIES

600,00

PRESSUPOST PARTICIPATIU

1.100,00

DESPESES VARIES (quota wifi + aparell DEA)

1.964,75

SUBSTITUCIÓ RETOLS
TOTAL PRESSUPOSTAT

635,25
11.000,00

Pren la paraula el Jaume Travé que diu que mossèn ha presentat una sol·licitud de
subvenció per un import de 1.500,00 per diferents activitats.
El president diu que la Parròquia no ha demanat mai cap subvenció i que s’haurà
de consultar.
L’Àngel Profitós amb relació a la partida de despeses vàries diu, que es contempla
l’import del desfibril·lador i vol que quedi constància que en l’anterior sessió la
regidora Montse Vila va dir que aquest import aniria a càrrec del Consell, però que
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Per altra banda li sap greu que avui no sigui el regidor d’obres i Serveis, però la
majoria de les incidències que s’han resolt, feia mesos que estaven demanades i
s’han fet després de comentar-ho a la reunió interna, quan el Moisés Torres va dir
que hi havia una llista de coses a fer i que es feien quan tocaven, i afegeix que
realment toca quan et queixes a la interna i li sap greu que això funcioni així.

ACTA CORRO AMUNT

L’Àngel Profitós diu que passa poc sovint que la festa major de Corró d’Amunt caigui
tan endavant. Pel que fa a les activitats si es justifica traslladar alguna activitat una
setmana abans no hi haurà cap problema, una altra cosa és que es vulgui canviar
en bloc tota la festa major.

per altra banda es faria un traspàs per part del Patronat.
Pren la paraula la M. Àngels Pou i diu que la quota del wifi puja bastant i que ara en
aquests moments creu que no s’utilitza gaire, perquè en el seu moment una de les
més perjudicades era l’Associació.
Diu que hi ha un servei que ofereix el Vilardebò i valdria la pena que fes la prova
per veure si es pot posar, ja la quota és de 18 €.
Pren la paraula l’Albert Costa i pregunta si forma part de tot el concurs municipal o
és una cosa a part.

El president pregunta si s’aprova el pressupost i la M. Àngels Pou pregunta si a
expenses d’estudiar la sol·licitud de la parròquia?
S’informa que s’aprovaria l’import total destinat a les entitats que és de 5.500 € i
que faltaria després decidir el repartiment d’aquests diners amb les sol·licituds
presentades per les entitats.
El pressupost és aprovat per unanimitat.
A continuació s’informa del pressupost demanat a Rètols 100% per la substitució
dels tres cartells indicadors que faltaven que és de 635,25 € el qual és aprovat
pels membres de la taula.
La Sra. Pou demana que es demani pintar també els postes dels indicadors.
4- Informació de les entitats
Pren la paraula la Cristina Jiménez en representació de l’Associació de veïns de
Sant Mamet i informa que arran de la subvenció que l’any passat es va reservar
per la realització de tallers dirigits a nens i joves per fer vincle al poble, i tenint en
compte que la situació no ha permès fins al moment de fer-los, s’ha llençat una
proposta de cara al juliol, tot i que és una mica just, donant prioritat als nens del
poble, però sense que fos una activitat tancada, per això hi ha dos preus per
afavorir els nens de Corró d’Amunt.
També diu que estan parlant i treballant per trobar un espai reconegut, una opció és
can Puigoriol xic i l’altra Can Sala, però això està encara per decidir.
Això seria el pas inicial per després continuar al setembre per fer un esplai de
dissabte, però encara no saben si serà quinzenal o un cop al mes.
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Pren la paraula l’Àngel Profitós i diu que ell aprovaria el pressupost amb aquesta
partida, amb el benentès que la presidència miri alternatives.
Per altra banda li sembla que segurament dintre d’aquesta quota hi ha serveis que
no s’estan fent servir.
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L’Albert Costa opina que ell buscaria opcions més econòmiques amb fibra òptica
abans de torna a ràdio enllaç.

ACTA CORRO AMUNT

Es contesta que arran de les queixes perquè no arribava bé la cobertura es va
posar la fibra òptica al Consell i a la zona esportiva.

La Sra. Pou pregunta si se sap la previsió dels nens que podran assistir.
La Sra. Cristina contesta que està entre 10 i 12 nens, depenen de les setmanes.
La Sra. Pou trasllada les següents mancances a Corró d’Amunt:
Abans de res trasllada les excuses dels representants de l’U.S. Futbol, ja que ells
treballen fins a les 20 h.
El Sr. Jaume Trave fa saber que a mossèn li aniria també millor a les 20 h.
La Sra. Pou proposa canviar l’hora de les sessions a les 20 h a l’estiu i a les 19 h a
l’hivern com es feia abans.

Les voreres de Corró d’Amunt estan molt deixades, panots aixecats, branques que
caminant l’has de decantar..... segons va dir a la reunió interna l’Albert Costa,
s’arreglarian quan es fes la pacificació de la carretera, però estan molt malament.
Pren la paraula l’Albert Costa i diu que ell va dir que havia fet la consulta i que la
solució d’aquestes voreres no és tan fàcil com arreglar els panots aixecats, cal
arrancar els arbres inclosos i replantar arbres que no facin arrels superficials, no
és una cosa fàcil.
La Sra. Pou diu que no sap si algú s’ho ha anat a mirar, i demana al president que
s’ho prengui amb afecte aquestes coses de Corró d’Amunt.
El president diu que ell s’ho pren amb afecte Corró, però el president no ho pot fer i
ho té de traslladar a l’àrea que toqui. Hi ha coses que s’han anat fent, però no és
Corró d’Amunt sols, el municipi és molt gran.
Pren la paraula la Cristina Jiménez com a representant de l’Associació de Festes i
Festa Major i deixa la proposta sobre la taula per canviar la data, entenc que per
aquest any és que no, però que intentaran respectar la data, però que n’hi hauran
activitats com per exemple la nit d’Escaldums que serà la setmana abans i
intentaran canviar l’espectacle del Pep Bou.
Per altra banda pregunta si la data de Festa Major per l’any vinent es pot canviar
fent una consulta al poble, o cal decidir-ho al Consell.
El president respon que si es vol fer una proposta conjunta de les entitats, que sigui
per escrit i al més aviat possible, perquè en el ple d’aquest mes de juliol s’aprovarà
el calendari de festes per l’any vinent.
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Demana la neteja del torrent i del parc infantil del final del carrer Clavell.
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La tanca de la zona perimetral de la zona esportiva està feta malbé, s’ha posat una
cinta i s’ha tancat el pàrquing sud. Té fotografies de gent que saltava la tanca i creu
que aquesta no és la solució. Demana que s’arregli l’abans possible.

ACTA CORRO AMUNT

El president contesta que es parlarà en la propera reunió interna.

C) PRECS I PREGUNTES

Una altra veïna diu que si després d’un any que es va anunciar en el Consell del
Poble l’execució de la urbanització del Sector C i havent presentat una instància fa
més de 6 mesos demanant explicacions de per què hi ha o no hi ha un estudi
d’impacte ambiental, en el cas del poliesportiu i en el tema de les instal·lacions de
gas, si és normal que no s’hagi contestat.
Considera que el tema del Sector C és prou important per mereixia tota l’atenció.
De tot el que s’ha parlat en aquests Consells, és l’única iniciativa que pot
transformar absolutament la fisonomia del poble, per tant pensa que val la pena ser
diligents amb un tema que té molta transcendència.
El president contesta que es compromet a mirar perquè no s’ha respòs la instància.
Una altra veïna mostra està en total acord amb què ha dit el veí sobre la perillositat
dels vehicles.
Demana solucions com per exemple posar indicadors, ressalts més alts per
aconseguir reduir la velocitat i també demana el suport de l’ajuntament i Diputació
per frenar aquest incivisme.
Torna a reiterar la queixa del vehicle tunejat que passa cap a les 10 h del vespre.
Per altra banda pregunta si es podrien posar provisionalment miralls per sortir de
les cases.
Una altra veïna també parla de l’entrada nord, on està el restaurant Quatre Llunes,
diu que els vehicles baixen a molta velocitat. Considera que hi ha un problema
greu, diu que a la cantonada del Quatre Llunes la gent té por perquè ha de treure el
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Aquest veí diu que els controls són dissuasoris, però no és la solució i demana
informació i prendre mesures, sinó es concretant accions, almenys que per part de
l’Ajuntament es prenguin mesures.
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El president pren la paraula i diu que pel que fa a la Pacificació la Diputació hi està
treballant, pel que fa als controls de velocitat s’informa que s’han seguit fent
controls dintre dels horaris que es van proposar en hores puntes. Es van fer uns
nous controls i 110 sancions.

ACTA CORRO AMUNT

Un veí pren la paraula i diu que en l’anterior sessió va plantejar la necessitat de
trobar solucions als problemes de seguretat viària i ara ha sortit la nova limitació
genèrica de velocitat als nuclis urbans. Demana informació de com està el tema,
perquè considera que cada dia s’està agreujant més i continuen en una situació
d’indefensió i estan totalment desatesos. A l’entrada del poble es fan avançaments
en línia contínua constantment i hi ha veïns que per entrar a casa seva arrisquen la
seva vida. Es troben totalment abandonats per part de l’Ajuntament.

cap i veure si puja algun vehicle per agafar la vorera que comença. El mateix
problema hi ha si vas en bicicleta, amb caminador, o amb cotxet.
Convida a fer aquest exercici, diu que estem parlant de la seguretat dels veïns, tant
dels que vivim aquí com dels que no hi viuen i venen a caminar. Pregunta que s’ha
de fer quan hi ha una inacció per part d’un organisme, perquè seguir-ho demanant
ja es veu que no és la solució.
El president diu que sap que amb el que li dirà no quedarà satisfeta i ho entenc,
però que un cop es faci la pacificació això quedarà arreglat. Mentrestant el que
podem seguir fent és recollint les queixes i continuar-les passant, continuarem
reiterant i veurem si poden fer alguna actuació provisional.

El president diu que ja són més que coneixedors de quins són els trams de perill.
Pel que fa a la perillositat de la carretera l’Àngel Profitós diu que la Diputació ja fa
anys que va presentar una proposta consistent en la banda del Quatre Llunes fent
només un carril un semàfor i aquesta prioritat invertida que va presentar
l’Ajuntament de carril invertit creu que si s’hagués dit que sí, ja estaria fet, però no
es va demanar l’opinió als veïns i l’Ajuntament va dir que no li agradava i va
presentar la seva. Creu que si hi ha voluntat d’apretar……… que si es posa fill a
l’agulla i hi ha voluntat de fer les coses…. no és normal que això porti anys encallat.
El president diu que en les reunions que han mantigut amb la Diputació la proposta
de prioritat invertida la troben perfecta i el tracte va ser el següent una vegada fet
l’avantprojecte fer la consulta al Consell del Poble.
L’Àngel no entenc que ja hi havia un projecte i que només calia modificar-ho i que
es trigui tant.
El president diu que li consta que des d’Obres i Serveis estan apretant.
Una veïna vol donar les gràcies als pocs veïns que es van solidaritzar amb la
reivindicació quan es va publicaruna notícia al 9 Nou per reivindicar la perillositat
de la carretera. No sap ben bé que significa prioritat invertida i creu que fer aquest
tram propiciarà que els vehicles segueixin corrent i que el fet que no hi hagi voreres
farà que el perill pels vianants segueixi existint.
El president aclareix que prioritat invertida significa que el vianant té
això la proposta és fer dues zones elevades perquè el vehicle no
velocitat. Si es fa bé, se senyalitza bé i els tècnics fan la feina ben
molt bona solució, tot i que entenc que hi hagi gent que cregui que

prioritat i per
pugui agafar
feta, és una
no. Per altra
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Una veïna proposa que es convidi als de la Diputació a esmorzar al Quatre Llunes
perquè vegin quin és el problema.
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El president diu que l’eina es continuar apretant, perquè els titulars de la carretera
són ells.

ACTA CORRO AMUNT

Es pregunta si els ajuntaments tenen alguna eina per poder actuar quan les
administracions públiques no responen.

banda diu que un cop hi hagi el projecte es podrà discutir.
L’Àngel diu que si es fa ben fet la prioritat és primer vianants, després ciclistes i
últims vehicles i com a exemple es posa l’estació de Bellavista, és un lloc complexe
i de moment no s’ha sentit que s’hagi atropellat a ningú.
El president diu que no serveixi d’excusa, però hi ha una part del cost que l’ha
d’assumir l’Ajuntament i ara en aquests moments els pressupostos no estan
aprovats i no hi ha partida.

Pren la paraula el Sr. Profitós i en relació amb el pressupost participatiu tot i ser una
quantitat modesta, diu que representa un 10% del total del pressupost i no creu que
hi hagi gaires institucions que destinin el 10% del total del seu pressupost. També
diu que ha hagut anys que al final d’any s’ha incrementat aquesta partida perquè ha
quedat romanent.
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca
la sessió quan passen cinc minuts de dos quarts de nou del vespre, i de la qual
estén aquesta acta.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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La Cristina Jiménez ara com a veïna del poble diu que la part del pressupost
participatiu té poc pes dintre del pressupost i potser el Consell es podria plantejar
canviar-ho, perquè els veïns i veïnes puguin opinar, no només en el pressupost
participatiu, sinó també en els diners que es destinen a les entitats.
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El president contesta que ell ho desconeix, hi ha el compromís per part de la
Diputació de treballar i fer això, les administracions s’han d’apretar els uns als
altres.

ACTA CORRO AMUNT

Una veïna diu que li estranya que amb aquesta demora que sembla eterna no hi
hagi cap llei que reguli els temps de resposta preceptius quan es presenta un tema
d’aquest i pregunta si no hi ha una normativa que reguli el temps de resposta
màxim que ha de donar la Diputació.

