PLE 25-11-13

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ
D’AMUNT
Data: 25 de novembre de 2013
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20:15 a 22:20 hores, aproximadament.
Lloc: Seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt
Hi assisteixen:
Rafael Bernabé Pérez, president (Grup municipal LFI)
Ferran Gontán Ferrer, vocal (Grup municipal LFI)
José Ramírez Alaya, vocal (Grup municipal CIU)
Conxita Soldevila Bartolí, del Grup Teatre Boina Corró d’Amunt
Maria Àngels Pou Aguàs, de l’Associació de Veïns de Sant Mamet
Josep Cardús Grau, de la Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt
Manuel Forns Emilio, com a representant dels veïns i les veïnes de Corró
d’Amunt.
Josep Mauri Pey, del Club de Petanca de Corró d’Amunt
Josep Maria Ramírez Ruiz, del Club Ciclista de Corró d’Amunt
Mònica Sánchez, secretaria
No hi assisteix: Lourdes Diaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva
de Corró d’Amunt
Intervé el Sr. Rafael Bernabé, per donar la benvinguda als assistents i per
agrair-los la seva presència a la sessió.

I. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es procedeix a la lectura íntegra de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior,
la qual s’aprova per unanimitat dels assistents.
A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia
II. INFORMACIONS DIVERSES.- Es procedeix a la lectura 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.
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
PLE DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2013
APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL REGIDOR
D'URBANISME
APROVAR EL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A L'ANY DE 2014
APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL
D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA
PER GARANTIR ELS TRES ÀPATS AL DIA A TOTS ELS INFANTS EN
SITUACIÓ DE VULNERABILITAT TOTS ELS DIES DE L'ANY
PLE DE DATA 24 D’OCTUBRE DE 2013
APROVAR
PROVISIONALMENT
LES
MODIFICACIONS
ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2014

DE

LES

APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT PER REGULAR LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS
APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL
PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DELS
PLANEJAMENTS DERIVATS DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL DEL
MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL
AMBIENTAL, DE SEGURETAT I DE SALUT PÚBLICA EN LES ACTIVITATS
DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
JUNTES DE GOVERN LOCAL
Data 30 de setembre de 2013
PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL
PROGRAMA MIXT TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES
ATURADES, PER A L'ANY 2013
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PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI PEL
DISSENY, PREPARACIÓ I IMPARTICIÓ D'UN MÒDUL D'HOSTALERIA
D'INSERCIÓ LABORAL (SALA)
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE VIALITAT
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Data 14 d’octubre de 2013
PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PEL PROGRAMA POLÍTIQUES
DE TEIXIT PRODUCTIU DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A
L'ACTUACIÓ "ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI"
Data 21 d’octubre de 2013
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DEL PLEC
DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR
L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE CEMENTIRI I DELS
SERVEIS FUNERARIS DELS CEMENTIRIS DE CORRÓ D'AMUNT, CORRÓ
D'AVALL I MARATA D'AQUEST TERME MUNICIPAL, I INICI DEL
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Data 4 de novembre de 2013
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT PÚBLICA ENTRE L'AGÈNCIA DE SALUT
PÚBLICA DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT
Data 18 de novembre de 2013
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA
DEL PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA DE "PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE
CAN CABEÇA I AVINGUDA DE SANT HILARI, EN EL TERME MUNICIPAL DE
LES FRANQUESES DEL VALLÈS I CARDEDEU", EN EL MARC DE
L'ACTUACIÓ DE "MILLORA DE CAMINS RURALS ENTRE LES FRANQUESES
DEL VALLÈS I CARDEDEU" DEL PUOSC 2012 I FINANÇADA AMB UNA
SUBVENCIÓ ATRIBUÏDA AL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
ATÈS que la Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 16 de maig de 2013,
va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“(...)
Segon.- APROVAR, conforme al previst a l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
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Administratiu Comú, la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació
inicial del projecte d’obra ordinària de Pavimentació del Camí de Can Cabeça i
Avinguda Sant Hilari en el terme municipal de les Franqueses del Vallès i
Cardedeu, redactat per l’empresa NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL.
Tercer.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra ordinària de Pavimentació
del Camí de Can Cabeça i Avinguda Sant Hilari, en el terme municipal de les
Franqueses del Vallès i Cardedeu, en el marc de l’actuació de millora de camins
rurals entre les Franqueses del Vallès i Cardedeu, i que la part d’obra que afecta al
terme municipal de les Franqueses del Vallès es xifra en un total de 124.999,99 €
IVA inclòs.
Quart.- ADVERTIR, en tot cas, que el projecte d’obra ordinària de Pavimentació
del Camí de Can Cabeça i Avinguda Sant Hilari, en el terme municipal de les
Franqueses del Vallès i Cardedeu, en el marc de l’actuació de millora de camins
rurals entre les Franqueses del Vallès i Cardedeu s’ajustarà en el seu import a la
subvenció efectivament atribuïda al Consell Comarcal del Vallès Oriental per
aquesta actuació, sens perjudici de l’obtenció de qualsevol altra font d’ingrés.

Cinquè.- SOTMETRE a informació pública l’expedient, que es diligenciarà pel
Secretari de la Corporació, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província i a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, durant un termini de 15 dies,
a efectes de poder ésser examinant i formular pels interessats les al·legacions
pertinents.
(...)”
ATÈS que l’expedient va ser sotmès a informació pública mitjançant anunci publicat en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 7 de juny de 2013, així com en la
seu electrònica de l’Ajuntament.
ATÈS que durant el termini d’exposició s’han presentat al·legacions, mitjançant escrit
presentat pel GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA, amb Registre
d’Entrada núm. 5028/2013. En síntesi demana que es desestimi l’aprovació inicial, que
es renovi el contracte de manteniment de camins rurals i incrementar la dotacio
econòmica, i iniciar un procés de participació ciutadana amb els veïns de Corró
d’Amunt; en el cas que tot això no s’accepti, que es pavimenti només els trams més
malmesos, que es redueixi l’amplada de ferm, instal·lar els dipòsits per a la recollida
d’aigua de pluja, adequar el camí que creua el torrent de Can Suquet i implementar les
mesures necessàries per evitar l’increment de trànsit i la velocitat inadequada.
ATÈS que el contracte de manteniment de camins rurals és vigent.
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ATÈS que el manteniment dels camins és competència municipal irrenunciable de
conformitat amb el què preveu l’apartat d) de l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de
reguladora de les bases del règim local.
VIST l’informe emès pel cap de l’àrea d’Obres i Serveis, del qual es resolen les
qüestions en l’al·legació segona.
AQUESTA àrea d’Obres i Serveis proposa la Junta de Govern Local, de conformitat
amb el què disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de juny, l’adopció dels
següents,
ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions formulades pel Grup Municipal LES
FRANQUESES IMAGINA contra l’acord de la Junta de Govern Local de 16 de maig de
2013, d’aprovació inicial del projecte d’obra ordinària de Pavimentació del Camí de
Can Cabeça i Avinguda Sant Hilari en el terme municipal de les Franqueses del Vallès
i Cardedeu, redactat per l’empresa NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL, i que
la part d’obra que afecta al terme municipal de les Franqueses del Vallès es xifra en un
total de 124.999,99 € IVA inclòs.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obra ordinària anteriorment
esmentat.
Tercer.- INSERIR anunci dels esmentats acords en el Butlletí Oficial de la Província,
en el Diari Oficial de la Generalitat i en el web municipal.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords al Grup Municipal LES FRANQUESES IMAGINA
i al CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL.
DECRETS
Decret 1082/2013 Establir que l’alcalde assumirà, a partir del dia 22 d’octubre de 2013,
la direcció política de l’àrea d’Obres i Serveis així com les competències delegades a la
senyora Garcia mitjançant Decret de l’Alcalde núm. 596/2011, de 27 de juny, i que
s’han transcrit en la part expositiva d’aquesta resolució.

MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:

Registres d’entrada:
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-

-

-

Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet de cinquanta cadires i vuit taules per la
celebració de la Diada de la Germandat el dia 6 d’octubre de 2013
Sol·licitud de l’ABS de les instal·lacions del Consell el dia 23 d’octubre
per la campanya de vacunació anti gripal
Comunicació de l’AVV Sant Mamet
de la instància entrada a
l’ajuntament amb RE 2013/7654 on sol·liciten el següent:
o reduir excés de velocitat, pas de vianants i radar al centre del
poble
o Ornamentació permanent al parterre de l’entrada del poble
o Col·locació de papereres en el nou pàrquing públic
Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet de la sala gran pel curs de sardanes, els
divendres de les 17h a les 19h.
Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet per la reparació urgent de la pilona
d’accés al pati del Consell
Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet de la sala gran del Consell, el dia 24 de
novembre de 2013, per la celebració d’un dinar amb els col·laboradors
del Passatge del Terror.
Comunicat de l’AVV Sant Mamet de la renovació de la Junta
Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet per retirar i trobar una solució a les
pilones instal·lades davant el pati del Consell.

Registres de Sortida:
-

Comuniquem al Cap Corró d’Avall l’autorització de l’ús de la sala del
Consell el dia 23 d’octubre, per la campanya de vacunació anti gripal
Comuniquem a l’AVV Sant Mamet l’autorització de l’ús de la sala gran
pel curs de sardanes, els divendres de les 17h a les 19h
Comuniquem a l’AVV Sant Mamet l’autorització de l’ús de la sala per un
dinar amb els voluntaris del Passatge del Terror.

Una vegada finalitzada la lectura dels acords, el Sr. Bernabé s’ofereix a
respondre o aclarir qualsevol pregunta o dubte sobre els mateixos. No hi ha
cap intervenció. També informa que l’acta la trobaran penjada a la pàgina web
de l’ajuntament.
III - INFORMACIÓ MANTENIMENT DELS CAMINS
El Sr. Rafael Bernabé dóna la benvinguda als assistents i presenta a la
regidora, Rosa Maria Pruna, i a la tècnica, Maria Teresa Serra, de l’àrea d’
Agricultura, Territori i Sostenibilitat, i a continuació els hi dóna la paraula.
La Sra. Pruna prenc la paraula i dona la bona nit als assistents, diu que han
vingut per explicar en què consisteix el manteniment dels camins, resoldre
dubtes i recollir les preocupacions dels veïns.
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Comença dient que ara toca fer concurs i la intenció és aconseguir millor preu i
qualitat.
Alguns veïns es queixen perquè els àrids que fan servir aixequen molta pols.
La Sra. Pruna explica que els ajuntaments estan obligats a fer el manteniment
amb àrids reciclats procedents de materials de la construcció, els quals passen
uns controls. Per altra banda, referint-se al que va passar en l’última actuació,
quan un veí va trobar claus i restes de metalls en un dels camins, diu que ja
han comprovat que s’hagi resolt el problema, que ha estat una excepció i
confien que no torni a passar.
Veïns segueixen insistint en la pols que aixeca, que van eixamplant i estrenyent
els camins i la porqueria es va ficant a casa, que fan verdaderes destrosses.
La Sra. Pruna intervé i diu: “per això estem aquí per recollir les vostres
queixes.”
Tot seguit pren la paraula la cap d’àrea, M. Teresa Serra, i explica als veïns en
què consisteix el contracte i com es fa actualment el manteniment. Explica que
hi ha un programa per tots els camins del municipi, no obstant diu que no es
fan el cent per cent dels camins, actualment es fan uns 24 aproximadament,
només els que garanteixen l’accés a les masies. Es fa un cop a l’any i és un
manteniment bàsic (neteja de les costelles, les cunetes, esbrossat). També diu
que normalment no es compacta, però que ara recentment s’ha fet una
actuació especial de compactació.
Pel que fa a la periodicitat del manteniment, diu que s’intenta complir, però de
cara al proper concurs s’intentarà modificar aquesta periodicitat perquè hi ha
camins que necessiten més manteniment que altres.
La Sra. Teresa continua explicant que al final de cada feina es revisa i certifica,
però qui realment passa diàriament pels camins són els veïns, en el sentit, que
quan es detecti alguna incidència, siguin els mateixos veïns els que avisin i ens
ho comuniquin.
Un veí explica que quan els hi diuen als operaris que les terres no les han de
deixar als marges dels camins, la contesta que reben és que això està permès
per l’ajuntament.
La Sra. Teresa prenc nota.
El Sr. Mauri també diu que al camí de Can Cabeça han tirat terra i ara mateix
no es pot ni passar caminant.
La Sra. Teresa respon que un problema que hi ha, i de cara al proper contracte
miraran de solucionar és que, entre arreglar el camí i posar el material això ha
de ser simultani, i ha d’estar fet com a màxim en 24 hores.
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Hi ha gent que considera que si hi ha un incompliment del contracte, per part
de l’empresa adjudicatària perquè no fan la feina ben feta, s’hauria d’imposar
sancions, perquè si hi ha un contracte, la feina s’ha de fer bé.
La Sra. Teresa contesta que posar multes en temes que no són mesurables és
difícil.
La Sra. Pruna intervé i diu que si el contracte s’incompleix, no és la tècnica qui
té de decidir la sanció sinó alcaldia.
Intervé la Sra. Pou i diu que segons el que consta en el plec de clàusules, les
terres han d’anar a l’abocador i això no és així, i insisteix que la feina de la
tècnica és controlar que això es compleixi.
El Sr. Ramírez intervé i diu que han vingut per recollir les queixes i millorar el
plec de clàusules pel proper concurs.
El Sr. Ferran pregunta a la Sra. Pruna per quan sortirà la concessió i quina
dotació hi ha prevista?
La Sra. Pruna respon que la dotació serà en funció dels pressupostos,
aproximadament ara és de 107.000 €, i si es pot estirar, es farà. També
afegeix que s’ha de tenir en compte que avui en dia hi ha molt més trànsit que
abans i que pocs ajuntaments tenen un pressupost pel manteniment dels
camins.
La Sra. Pou diu que dit per l’alcalde aquest any que ve es destinarà menys
diners perquè el camí de Can Cabeça ja estarà asfaltat.
Hi ha veïns que proposen que l’ajuntament destini recursos per anar asfaltant
trams de camins, i posen com a exemple els de LLerona. La Sra. Pruna intervé
i diu que això va estar possible gràcies als diners de la construcció del polígon
industrial, i afegeix que s’ha de tenir en compte, que en aquests moments no hi
ha diners.
La Sra. Teresa Serra prenc la paraula i diu que hi ha un factor important a
tenir en compte que és "l’efecte increment del trànsit" en el moment que un
camí s’asfalta, i això s’ha de pensar molt bé. També diu que no és tan fàcil
asfaltar un camí i posa com a exemple el camí de Marata i els problemes que
van tenir.
El Sr. Bernabé demana si podrien deixar el llistat de camins perquè els veïns
puguin consultar la programació i suggerir canvis (com fer el manteniment més
sovint d’alguns camins o d’altres que no caldria). També demana que quan les
bases del nou concurs estiguin confeccionades es puguin facilitar i explicar en
el Consell i en cas necessari fer al·legacions com a Consell del Poble.
La Sra. Pou pregunta si es continuarà fent el manteniment del camí de Can
Cabeça ara que ja està previst que s’asfalti.
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La Sra. Teresa li contesta que si el camí no s’asfalta fins d’aquí a un any, es
continuarà fent el manteniment.
El Sr. Forns prenc la paraula i diu que es tindria de tenir en compte que hi ha
uns tubs a l’alçada de Ca l’Aran que estan totalment taponats i que es tindrien
de netejar. Es prenc nota.
IV- CALENDARI ACTUACIONS REPARACIÓ VORERES.
El Sr. Ramírez diu que per confeccionar el calendari primer hem de saber quina
partida hi ha. Explica que en el proper ple s’aprovarà els pressupostos per
l’any 2014 i llavors es podrà fer el calendari.
Hi ha un veí que pregunta si l’empresa Abolafio no es va contractar per fer
aquestes feines. El Sr. Ramírez aclareix que la contractació d'aquesta empresa
ha estat per assumir les feines que li correspondrien a l’àrea d’Obres i Serveis i
que no poden fer.
Hi ha queixes d'alguns veïns perquè al camí de Marata a Llerona hi ha terra
acumulada, i també, com ja van fer saber en l’anterior plenària, de la perillositat
que suposen pels conductors les llums del camp de futbol de Llerona, ja que
enlluernant i et deixen durant uns segons sense visibilitat.
Els assistents posen en dubte que es facin les corresponents reclamacions i
també la falta de respostes per part d'algunes àrees.
Tant el Sr. Ramírez com el Sr. Bernabé contesten que les reclamacions es fan,
tant per part de l’AVV Sant Mamet, com del Consell del Poble, com del Sr.
Ramírez. El Sr. Bernabé recorda als assistents que es va portar al Ple un
Llistat de Greuges, el Sr. Ramírez intervé i afegeix que en aquests dos anys
que porten en el Consell s’han fet coses i es continuaran fent coses i demana
paciència.
El Sr. Bernabé informa que la jornada de portes obertes, segurament es farà
abans de Nadal, perquè l'interessa saber l'opinió dels veïns.
V – INFORMACIONS DEL PRESIDENT
Romanent 2013
El Sr. Bernabé explica que en aquests moments el Consell compta amb un
romanent de 5.400 € aprox., això en part és perquè no s'assumit el cost de la
neteja i la Festa Major. Explica que abans de finals d’any es tindria de decidir
en què invertir aquests diners per tal de no perdre’ls, i convida els veïns a fer
propostes.
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La Sra. Pou intervé i proposa posar ornaments a la vorera que han arreglat a
l’entrada del poble.
El Sr. Bernabé creu que hi ha altres mancances, sobretot, a les instal·lacions
del Consell i que ens hauríem de centrar en això. De totes maneres diu que si
l’any que ve ens concedeixen els 20.000 €, es podria tenir en compte.
També hi ha altres propostes com comprar noves taules i cadires per quan es
fan actes, fer pas de vianants a l’entrada i sortida del poble, ressalts, etc.
Es prenc nota i es deixarà un marge d’una setmana perquè vagin fent arribar
les propostes.
Sala Social
El Sr. Ramírez explica que des del Patronat d’Esports va sorgir la idea de posar
en funcionament una sala social adreçada a tota la gent gran del poble, La
seva finalitat és que la gent gran pugui gaudir d’una sala on jugar a cartes, al
dominó o veure la televisió. Va traslladar aquesta idea als adjudicataris de les
instal·lacions que van donar el seu vistiplau i es van comprometre a adquirir els
jocs de taula.
Seguidament el Sr. Ramírez dóna la paraula a un dels adjudicataris que
explica als veïns com funcionarà. Es farà a la sala polivalent als matins perquè
és quan hi ha menys activitats i es podrà allargar fins a les 16 o 17h. En cas
que hi hagués algun acte puntual es traslladaria a la zona del bar.
L’adjudicatari també explica que potser més endavant inclús podrien posar en
marxa una activitat d’activitat física per la gent gran.
Comissió Festa Major
Respecte a la Festa Major, el Sr. Bernabé explica que hi ha hagut queixes
perquè es creia que la Festa Major era avorrida i que calia replantejar alguns
dels actes.
Creu i un cop més insisteix que seria important la creació d'una Comissió de
Festa Major, que pot ser tant d’entitats com de veïns i entitats.
També diu que se li demanarà a l’alcalde que s’esperi a la plenària de gener,
abans de contractar res per l’any vinent, i si no surt ningú, es dirigeix a la Sra.
Pou “tindràs d’anar a discutir la contractació amb ells”.
VI - INFORMACIONS DE LES ENTITATS
En l'apartat de les entitats, el Sr. Josep Maria Ramírez (Club Ciclista Corró
d'Amunt) informa que el passat 20 d’octubre va tenir lloc les 3 hores de
resistència. Van gaudir de la participació de 50 parelles d’adults i 22 individuals,
i com a novetat van comptar amb una prova infantil on van participar nens del
poble.
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Prenc a continuació la paraula la Sra. Pou de l’AVV Sant Mamet per informar
que pròximament rebran la felicitació de Nadal juntament amb el programa.
Aquest any com altres vegades hi haurà el pessebre i el Parc de Nadal. La nit
de Nadal hi tindrà joc un petit concert dels joves de Corró d’Amunt. Després de
la missa del Gall inauguraran el pessebre i al gener tindran joc el taller de
fanalets, sempre i quan diu “les pilones estiguin arreglades perquè si no, no
podran accedir al pati”.
El Sr. Bernabé li contesta que en principi ho han d’arreglar, i puntualitza que ell
no estava al corrent ni va donar autorització per fer-ho.
VII - TORN OBERT DE PARAULES
El senyor President dóna pas a les intervencions.
La Sra. Pou explica als assistents que l'AVV Sant Mamet va entrar una
instància demanant posar plantes al tram de vorera que s'ha arreglat, perquè
faci més poble i mesures per reduir l’excés de velocitat.
Sobre les bústies de Can Mateuet torna a insistir en el mal estat en què es
troben i demanen que es resolgui el problema. Hi ha un veí que proposa de
traslladar-les al centre del poble i així evitar que es tornin a fer mal bé.
El Sr. Ramírez prenc la paraula i explica que els dies 6,7 i 8 de desembre, les
Franqueses del Vallès i la Garriga acolliran el torneig de futbol base
internacional Golden Cup. Comptarà amb la participació de 50 equips entre els
quals hi haurà la participació d’equips italians i marroquins i Corró d'Amunt
comptarà amb les finals. Diu que la idea és potenciar-ho i amb el temps
consolidar-ho com la CUP d'Handbol.
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT
aixeca la sessió, quan són aproximadament dos quarts d’onze de la nit.
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