
ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
Data: 2 de desembre de 2013 
Horari: 20,30 a 22,15 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 
JOSEP LLEONART, vocal 
 
Mercè Gutiérrez Corchado, secretaria delegada 
 
Excusen la seva assistència:  
 
ISIDRE ROQUERIAS,  vocal 
XAVIER CERVERA, vocal 
JOSE RAMIREZ, vocal 
GLORIA LLOREDA,  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 4 de novembre 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:   
 
Ple dia 28 de novembre de 2013 

El Ple municipal que va tenir lloc ahir dijous 28 de novembre a les Franqueses va 
aprovar per unanimitat una moció per reclamar a la Generalitat que millori, ampliï i 
recuperi l’activitat que fins fa poc s’havia portat a terme al Centre d’Innovació i 
Formació Ocupacional (CIFO) situat a l’antiga caserna militar.  



El Ple també va aprovar la proposta d’elecció del jutge de pau titular i suplent, que 
recauen en les mateixes persones que han ostentat aquests càrrecs els darrers quatre 
anys. Es tracta de Miquel Valls i de Miquel Maraver, respectivament.  

Un altre punt que es va aprovar va ser la revisió anual del padró municipal d’habitants 
amb referència a l’1 de gener de 2013, que dóna un resultat de 19.101 habitants 
(9.824 homes i 9.277dones). 

També es va aprovar una moció en què es sol·licitava a la Generalitat l’atorgament de 
la Creu de Sant Jordi a l’Associació per a la Integració Social del Deficient Viver de 
Bell-lloc, així com una altra per donar resposta als efectes del tifó Hayian a les Illes 
Filipines que incloïa l’aportació de 1.000 euros de l’Ajuntament de les Franqueses al 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

Les mocions que no van prosperar van ser la que va presentar PxC que instava a 
crear una oficina d’intercanvi de llibres de text i la d’ERC per millorar la detecció de 
possibles casos de malnutrició entre els infants de les Franqueses i la informació a les 
famílies sobre aquest tema. En ambdós casos, els representants de l’equip de govern 
van dir que el consistori ja estava treballant en aquests assumptes i que considerava 
que ja s’hi estaven dedicant prou esforços. 

ACORDS DE JUNTES DE GOVERN 

JUNTA DE GOVERN 4 DE NOVEMBRE DE 2013 

S’APROVA la memòria i pressupost de l’activitat de caràcter extraordinari denominada 
“3a Festa de la Mongeta del Ganxet”, que tindrà lloc a la seu del Consell del Poble de 
Llerona el dia 24 de novembre de 2013 

JUNTA DE GOVERN 25 DE NOVEMBRE DE 2013-12-02 

S’APROVA la inclusió en el programa d’actuacions per a l’exercici de 2013, dels 
treballs de manteniment, conservació i millora de la llera pública del torrent de Santa 
Margarida de Llerona, tram comprès entre la carretera de Ribes i la via del ferrocarril 

MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE: 
 
Registres d’entrada: 

 
Registre d’entrada núm. 42: escrit del Sr. Jaume Lloreda sol·licitant material per 
l’activitat del caga tió que organitza la penya barcelonista. 

 
III.INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.- 

La senyora  presidenta dona la paraula al senyor Josep Maria Amorós, secretari de la 
corporació, per informar sobre la polèmica sorgida al darrer Ple municipal del 28 de 
novembre sobre la porta de Can Morera, 

El senyor Josep Maria Amorós, l’arquitecta municipal, Cristina Fuentes expliquen més  
extensament quina és la situació jurídica del camí i la porta de Can Morera. 

El secretari va començar aclarint que la seva explicació seria purament jurídica i 
tècnica, i que l’informe es basava en documents consultats al cadastre i al registre de 



la propietat. Mitjançant diapositives va mostrar un plànol del cadastre del 1957 en què 
es veu perfectament que el camí de Can Morera a partir de la via del tren està dibuixat 
amb uns punts discontinus, cosa que indica que ja llavors era un camí privat (els 
camins públics es marquen amb una doble línia contínua). Abans de la via del tren es 
pot apreciar que és públic. 

També van mostrar documents extrets de l’escriptura de propietat de la finca on es 
demostra, d’una banda, que la finca de Can Morera limita amb la via del tren, cosa que 
indica que els terrenys adjacents són propietat privada, i de l’altra, que a causa de la 
segregació que ha patit la propietat hi havia una servitud de pas per accedir a les 
altres parcel·les, fet que prova que no hi havia camí públic. Un altre tema que 
l’Ajuntament té clar és que aquest no és el camí històric per conduïa al Falgar, tal com 
reclamen alguns veïns, sinó que aquest està situat a uns quants metres, al sud de la 
finca. 

Amb tot, el secretari va explicar que la situació actual de la porta d’entrada a la finca 
no s’acaba d’ajustar al planejament municipal. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha 
enviat un requeriment al seu propietari perquè enretiri la porta un mínim d’uns 15 
metres d’on està actualment, ja que el planejament vigent no permet situar-la a més de 
30 metres d’una edificació. 

La senyora presidenta agraeix a tothom que va col·laborar amb la festa de la mongeta 
que va ser un èxit i que va anar molt bé. 

També comenta que el calendari per aquest l’any 2014 tractarà sobre les especies 
d’ocells que viuen en el nostre poble. 

La senyora presidenta informa els presents de la reunió que havia tingut al mes de 
novembre el Consell de la Pagesia amb els caçadors. Va explicar que aquests han 
enviat una carta als seus socis demanant-los que no s’acostin a menys de 200 metres 
de cap casa, tot i que la llei permet que s’hi poden apropar fins a 50 metres, i també va 
informar que de la reunió en va sortir el compromís que no caçarien amb rifle, només 
amb escopeta de perdigons. 

IV. INFORMACIÓ DE LES ENTITATS 

Pel que fa a les entitats, Festes Laurona va informar sobre la 23a caminada que es va 
fer el  diumenge 10 de novembre i que va ser un èxit, van participar aproximadament 
750 persones.  

La Penya Blaugrana va anunciar que com cada any farien cagar el tió al Consell del 
Poble el diumenge abans de Nadal. 

Pel que fa als representants dels veïns, entre d’altres coses, es va demanar que es 
reposin les tapes de clavegueram que falten als polígons i van tornar a expressar 
preocupació per la suposada contaminació provinent de l’activitat d’una empresa del 
polígon industrial Pla de Llerona i demanen que es sol·liciti a la Diputació l’aparell que 
mesura la contaminació. 

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



Es sol·licita que es torni a demanar l’estació de mesura de la contaminació a la 
Diputació, per veure quins índexs de contaminació hi ha al poble de Llerona, que diuen 
és molt alt per culpa de les empreses que constantment estan emeten fums que 
contaminen molt. 

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

 
 

  


