
ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
Data: 13 de gener de 2014 
Horari: 20,30 a 22,30 hores  
Lloc: Seu del Consell del Poble de Llerona 
 
Hi assisteixen: 
 
ROSA MARIA PRUNA, presidenta 
ROSA MARIA ISIDRO, vocal 
JAUME LLOREDA, vocal 
JOSEP GIRBAU, vocal 
ENRIC GARRIGA, vocal 
GLORIA LLOREDA,  vocal 
JOSEP LLEONART, vocal 
JOSE RAMIREZ, vocal 
XAVIER CERVERA, vocal 
 
Mercè Gutiérrez Corchado, secretaria delegada 
 
Excusen la seva assistència:  
 
ISIDRE ROQUERIAS,  vocal 
 
 
I. APROVACIÓ, SI S´ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 
 
La senyora PRESIDENTA declara vàlidament oberta la sessió, i dóna la benvinguda 
als assistents.  
 
A continuació, es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió del 2 de desembre de 
2013 
 
L’acta s’aprova sense cap esmena.  
 
A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia: 
 
 
II. INFORMACIONS DIVERSES.-  
 
Es procedeix a donar compte, breument, dels acords i resolucions adoptats pels 
diferents òrgans de govern de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès des de la 
darrera sessió del Consell que s’indiquen a continuació:   
 
ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL: 
 

1. Junta de Govern Local del 2 de desembre de 2013: 

SOL·LICITA a la Diputació de Barcelona, l’adhesió al conveni de col·laboració 
signat entre el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i la Diputació de 
Barcelona, per poder ser un Punt d’Assessorament a l’Emprenedor (PAE) i 



poder així utilitzar les eines de suport a l’emprenedor desenvolupades per la 
Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa (DGIPYME) i poder 
tramitar telemàticament empreses que hagin sorgit d’un procés 
d’assessorament previ. 
 
2. Junta de Govern Local del 16 de desembre de 2013: 

S’APROVA el contingut i la signatura del conveni de cessió d’ús dels terrenys 
de la Parròquia de Santa Maria de Llerona, entre el Rector de la parròquia i 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA D'OBRES PER A LA 
REPARACIÓ ESTRUCTURAL I DE LA COBERTA DE L'ESGLÈSIA 
PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE LLERONA DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS (OBRES D'URBANISME 2013/146) 
 
PLE DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2013 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ACORDS DE MODIFICACIÓ 
DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I 
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS, ADOPTATS EN 
SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2013 

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2014 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ADOPCIÓ DE LA BANDERA 
DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
III.INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.- 

La senyora  presidenta informa sobre el conveni que s’ha signat recentment amb el 
mossèn Joan Vallicrosa, rector de la parròquia de Santa Maria de Llerona, i l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, per la cessió d’ús dels terrenys i equipaments 
esportius i culturals de la parròquia a l’Ajuntament. Explica que la primera actuació que 
es farà serà que la brigada municipal faci una neteja integral de tots els equipaments. 

La senyora presidenta fa un resum de totes les actuacions que s’han portat a terme 
per el consell del poble al llarg de l’any 2013 a càrrec del pressupost assignat i que en 
la propera sessió interna l’aprovaran, pressupost que s’ha destinat a: 

 subvencions a les entitats 

 s’ha posat Internet al consell 

 projector nou 

 s’han pagat els vestit nous de reis 

 nous armaris al consell 

 ceràmiques de l’himne de Llerona , entre d’altres coses. 



En un altre ordre de coses informa que es farà com a prova pilot un tancat de fusta al 
voltant dels contenidors d’escombreries ubicats en passeig fluvial a l’alçada de 
“Grasas Vila”, doncs hi ha hagut moltes queixes per part dels veïns doncs 
constantment deixen deixalles de tot tipus. 

També comenta que aquest mes es repartirà el calendari, i que s’ha fet sobre imatges 
d’indrets de Llerona. 

IV.PRESENTACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DEL PROJECTE D’ACABAMENT DEL PARC 
DEL FALGAR I LA VERNEDA 

La presentació va començar amb una explicació del projecte amb suport de 
dispositives a càrrec de Josep Barberillo, de Gesa, l’empresa encarregada de la seva 
redacció. Va iniciar la presentació fent una repassada històrica del procés que ha 
portat la zona fins a l’estat actual, va explicar seguidament el projecte, que es basa en 
les propostes que van sortir del procés de participació ciutadana que l’Ajuntament va 
promoure el 2012. 

Explica les actuacions que estan previstes a les diferents zones del parc, que ocupa 
uns 170.000 m2 de superfície, i va remarcar que l’espai del Falgar i la Verneda, així 
com aquest tram del riu Congost, es troben dins de la Xarxa Natura 2000, i que s’ha 
tingut molt en compte aquest aspecte a l’hora de fer el projecte d’acabament del parc 
amb l’objectiu d’afavorir la recuperació de les espècies autòctones de fauna i flora. Un 
espai que si es compta la zona del riu, s’amplia fins als 350.000 m2 de superfície, ja 
que l’actuació que es farà al Falgar i la Verneda també millorarà la qualitat del riu. 

També va explicar de la vegetació que es plantarà al parc, que seran exemplars 
d’espècies autòctones, així  com del sistema que s’utilitzarà per netejar l’aigua del llac, 
que es farà amb plantes macròfites flotants, amb illes de sorra que filtraran l’aigua i 
amb una cascada.  

Es faran també uns miradors com els que hi ha davant de l’empresa Grasas Vila per 
poder observar les aus. 

Una vegada acabada l’exposició, el públic va fer preguntes, com ara quan s’iniciaran 
les obres, la resposta que va explicar el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de les 
Franqueses, Esteve Ribalta, va ser que la voluntat de l’equip de govern és encarregar 
les obres durant el 2014, i que el cost de desenvolupament del projecte  es finançarà a 
través de les quotes que pagaran els propietaris de les parcel·les del polígon del sector 
P.  

Pren la paraula la senyora presidenta, Rosa Maria Pruna, i agraeix la presència de 
tothom i comenta que quan el projecte estigui finalitzat serà un plus per al nostre 
poble. 

V.– INFORMACIÓ DE LES ENTITATS 

Pel que fa a les entitats, Festes Laurona va informar sobre la cavalcada dels reis i que 
va anar molt bé i dona les gràcies per les carpes que es van posar per poder celebrar 
aquest acte. 

 



La Penya Blaugrana va explicar que la festa de “caga el tió” al Consell del Poble van 
assistir 120 criatures i que la rifa que es va organitzar el que es va recaptar va anar 
destinat a la Marató de Tv3. 

El senyor Josep Ramirez, regidor d’Esports, va informar que dimarts 14 de gener es 
farà la presentació de la mitja marató i que el 21 de febrer es celebrarà la nit de 
l’esport. 

El Club Esportiu Llerona va informar que el 23 de febrer es farà la calçotada com cada 
any i es farà també a les instal·lacions del consell del poble. 

Pren la paraula la Rosa Maria  Isidro, regidora de Cultura, Educació, Infància i Joventut 
i explica la programació d’actes culturals i educatius, que es faran properament:. 

V.-TORN OBERT DE PARAULES.-   
 
La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions. 

En el torn de paraules del públic, uns veïns van demanar que la morera situada al pati 
de les vivendes propietat de l’Ajuntament, al carrer Ferreret, es podin doncs totes les 
fulles cauen dins del seu jardí. 

Pren la paraula el senyor Jaume Garriga i demana poder veure el projecte que es farà 
a la zona de la parròquia de Santa Maria de Llerona. 

Es sol·licita que es torni a posar la senyal d’avís de pas de vianants a l’alçada de la 
benzinera de Llerona, doncs és un lloc molt perillós. 

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

 
 

  


