
      

  

  ACTA  

 

Expedient núm.: 6/2021 Òrgan col·legiat:  

Sessió plenària 05 07 21  Consell del Poble de Llerona 

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  5 de juliol de 2021 

Durada  Des de les 20.30 fins a les 21,55 hores  

Lloc  Presencial   

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 No 

Imma Ortega Martí, vocal SÍ 

Carles Vila Fortuny, vocal No  

Josep Pujol, vocal No 

Isidre Roquerias Cassa, vocal Sí 

Marta Camps Viñolas, vocal No 

Ruben Aguilera  Agusti, vocal SÍ 

Pilar Donadeu, vocal SÍ 

Marta Moline, vocal SÍ 

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.  
 
L’acta de la sessió del 7 de juny de 2021 es fan esmenes que s’inclouen i s’aprova. 
 
A continuació es passen a tractar els punts de l’ordre del dia següents : 
 

  

2. Informacions diverses  
 

PLE DEL DIA 29 DE JUNY DE 2021 
 
Proposta d’aprovació inicial del Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès. 
 
Proposta d'aprovació inicial de la denominació i canvi de nom de diferents vies 
públiques del municipi de les Franqueses del Vallès. 
 
Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la 
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 
per a l’exercici 2021. 
 
Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels Vehicles de Mobilitat 
Personal (VMP) en el terme municipal de les Franqueses del Vallès. 
 
Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses en favor d'un major 
protagonisme de la petita i mitjana empresa en el repartiment dels fons europeus. 
 
Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses, Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i 
Ciutadans les Franqueses del Vallès, sobre les armes nuclears i de suport al Tractat 
sobre la Prohibició de les Armes Nuclears. 
 
Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal 
d'adhesió a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP). 
 
Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses per la creació d'una 
Taula d'Avaluació Local dels projectes municipals finançats pels Fons Europeus i pel 
Programa REACT-EU. 
 

Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-
Alternativa Municipalista de proposta per crear una xarxa urbana de carrils bici. 

 



      

  

 

 
3. Informació de la presidència  

  

La presidenta inicia la sessió i informa sobre la proposta d’entrada i de sortida del polígon, es 
farà la connexió del carrer de Finlàndia  a la rotonda de l’Ametlla Park, el projecte es 
presentarà a l’Ajuntament de l’Ametlla que veuen be aquesta connexió. S’ha de parlar amb 
els propietaris  que s’haurien de expropiar. Quan sigui possible aquesta connexió el camí de 
Can Toni  tornarà a ser de doble sentit. Des de l’àrea d’urbanisme es farà el projecte per 
presentar a l’Ajuntament de l’Ametlla. 

Informa que el  ple del mes de juny ha aprovat de manera inicial la nova ordenança de 
Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). Ara, el text estarà en exposició pública durant un 
període de 30 dies hàbils, durant els quals s’hi podran presentar al·legacions. Passat aquest 
període es revisarà l’ordenança per tal d’aprovar-la definitivament en sessió plenària. Es farà 
una campanya per informar a tots els ciutadans de les Franqueses. 

Informa respecte al registre únic d’entitats que s'està elaborant, i explica que les enquestes 
enviades a les entitats ja han contestat un 70 % i que està tot en marxa. 

En relació al circuit de carretera de l’escola de ciclisme de les Franqueses, el projecte 
d’aquest circuit de carretera es projecta des del parc del Falgar fins a l’escola.  

 

 
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 necessitats 
per poder fer l’activitat que el 5 de setembre es te previst, sol·licita si per aquestes 
dates ja es tindrà resolt tota la part tècnica elèctrica, com la taula de llum, il·luminació , 
els bafles ... doncs sinó no es podrà fer l’obra de teatre.  
 
Pren la paraula la Sra.Pilar Donadeu en representació de la Gent Gran de Llerona, i 
comenta que la olivera del pati del casal no està be i demana que es tracti. 
 
Pren la paraula el Ruben Aguilera en representació del Club Esportiu Llerona i informa 
de la festa de cloenda de la temporada de futbol i que també ja s’han iniciat el campus 
d’estiu amb uns 80 nens . 
 
Pren la paraula la senyora Marta Moliné que comenta, en relació al reglament i 
estatuts del Consell del Poble que ja va comentar la Montse Vila en el seu dia,  vol 
saber com està el tema. La presidenta li respon que està aturat i de moment no s’està 
fent res. 
 
Comenta que sobre la carretera que va de Llerona fins a la Garriga que passa a ser de 
la Diputació,  demana si se li pot facilitar el projecte. 
 
Comenta també que el primer fanal que està ubicat a la rotonda de Llerona baixant per 
el pont a la dreta s’ha d’arreglar. 



 

 

 

Comenta si ja està solucionat la zona del Turó de les Mentides  en relació al canvi de 
senyalització en relació al tonatge i velocitat dels vehicles. També comenta que s’ha 
de reemplaçar el mirall que hi ha a l’alçada de Can López, doncs el mirall que hi ha no 
es veu res i és un punt perillós.  

Pel que fa a les bases dels ponts dels torrents de Llerona, demana l’informe i la 
Montse Vila comenta que està pendent l’informe per part de l’àrea corresponent, que 
s’ha demanat varies vegades i que es tornarà a demanar.  

Pren la paraula l’Imma Ortega  en representació del Grup Municipal Imagina Esquerra 
en Comú, que posa de manifest que en relació a la moció de proposta per crear una 
xarxa urbana de carrils bici que no ha estat aprovada, però que si be s’ha elaborat i 
aprovat inicialment l’ordenança  de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), s'està 
posant a la carretera amb tot el perill que comporta a nens de 15 anys, i reitera la 
necessitat de crear la xarxa urbana de carrils bici. La Montse Vila li respon que s'està 
treballant. 
 
En relació a les dates que es van informar que es faria la sonometria a les empreses 
Befesa i Ascable, posa de manifest que no seran aquelles dates i que això s’ha 
d’informar. La Montse Vila explica que les empreses han presentat al·legacions i que 
l’advocat i assessor de la taula de sorolls ha recomanat que esperem i que 
properament es fixin les dates per fer-la. 
 

Pel que fa a la reparació de la rocalla del gas, pregunta si es fa càrrec l’empresa 
Enagas i quan es farà. La Montse respon que està per començar a fer les actuacions 
en breu per part de l’empresa Enagas i que ho tornarà a preguntar a l’àrea 
d’urbanisme. 

Pregunta sobre el projecte que es vol fer respecte una bassa d’aigua per donar als 
regants de Llerona, si està en marxa i com seria aquesta bassa, respon el 
representant dels regants de Llerona, el Sr. Isidre Roquerias que de moment no es 
farà. 

 
 5.-Torn obert de paraules 
 
La presidenta dona pas a les intervencions. 
 
 

 

   

 No havent més preguntes ni assumptes a tractar, la senyora PRESIDENTA aixeca la 
sessió, de la qual,  estenc aquesta acta 


