PLE 30-09-13

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ
D’AMUNT
Data: 30 de setembre de 2013
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20:45 a 22:30 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
Mònica Sánchez, secretaria
Excusa la seva assistència: Lourdes Diaz Guirado, com a representant de la
Unió Esportiva de Corró d’Amunt
No hi assisteix: Josep Maria Ramírez Ruiz, del Club Ciclista 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 DA DATA 25 DE JULIOL DE 2013
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT ALS
CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT L'ACCIÓ
D'INSPECCIÓ DE TREBALL
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I CONVERGÈNCIA PER
LES FRANQUESES D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR
JUNTES DE GOVERN LOCAL
Data 1 d’agost de 2013
PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
DEL SERVEI DE
MANTENIMENT, REPARACIÓ, RENOVACIÓ I MILLORA DE LA
INFRAESTRUCTURA URBANA I EXECUCIÓ DE GUALS DE LES FRANQUESES
DEL VALLÈS, PER PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA
PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE L'AJUT ECONÒMIC PER PART DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL "PLA SUPRAMUNICIPAL DE
PREVENCIÓ DE DROGUES I PROMOCIÓ DE LA SALUT C17"
Data 5 de setembre de 2013
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACTIVITAT TITULADA TALLER DE LA
MEMÒRIA PROMOGUDA PER L'ÀREA DE SANITAT I GENT GRAN
Data 16 de setembre de 2013
PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ
D'ACTUACIONS DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ, MITJANÇANT PROGRAMES
DE COL·LABORACIÓ SOCIAL EN ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, AMB
PERSONES PERCEPTORES DE PRESTACIONS D'ATUR, PER A L'ANY 2013
DECRETS
Decret 882/2013 resolc modificar els decrets de l’Alcalde núm. 607/2011 i 912/2012, de
dates 29 de juny de 2011 i 3 d’octubre de 2012, respectivament en el sentit
d’ESTABLIR que, amb efectes del dia 16 de setembre de 2013, la Junta de Govern

2

PLE 30-09-13

Local celebrarà les sessions els dilluns no festius, a les 12 hores, en les dependències
d’aquest Ajuntament.

MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:

Registres d’entrada:
-

-

-

-

-

Invitació del Club Ciclista de Corró d’Amunt convidant al president del
Consell a la 7a Cursa de Resistència BTT, el dia 20 d’octubre de 2013.
Sol·licitud del Club Ciclista de Corró d’Amunt de les instal·lacions del
Consell amb motiu de l’esmorzar del soci, el dia 29 de setembre de
2013.
Sol·licitud del Grup Teatre Boina de les instal·lacions del Consell per
l’Homenatge a la Vellesa, el dia 22 de setembre de 2013.
Sol·licitud del Grup Teatre Boina de la sala gran del Consell pels assajos
del teatre, els dimarts i dijous, des d’octubre de 2013 fins a l’agost de
2014.
Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet de la sala gran per les classes de tai-txi,
els dimarts, del 24 de setembre fins a l’1 de juliol de 2014.
Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet de la sala gran pels assajos de la coral,
els divendres, del 27 de setembre fins al 27 de juny de 2014.
Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet de la sala gran per les classes de
pintura, els dilluns i dijous, del 24 de setembre fins al 26 de juny de
2014.
Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet de les instal·lacions del Consell, els
dies 5 i 6 d’octubre amb motiu del tradicional dinar de germanor.
Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet de la sala de reunions de l’antiga casa
del mestre per donar un servei d’atenció als socis i veïns i realitzar
reunions ordinàries, els primers dimecres de mes, del 2 d’octubre de
2013 fins al 3 de juliol de 2014.
Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet de l’antiga casa del mestre, del 10
d’octubre fins al 5 de novembre, i tot el Consell els dies 31, 1 i 2 de
novembre per celebrar la castanyada i la 5a edició del Passatge del
Terror.

Registres de Sortida:
-

-

-

Sol·licitem a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès presència policial
per tallar el trànsit el dia 4 d’agost, amb motiu de l’espectacle pirotècnic
de Festa Major.
Comuniquem al Grup Teatre Boina l’autorització de l’ús de les
instal·lacions del Consell per la celebració de l’Homenatge a la Vellesa,
el dia 22 de setembre.
Comuniquem al Club Ciclista Corró d’Amunt l’autorització de l’ús de les
instal·lacions del Consell per la celebració de l’esmorzar del soci, el dia
29 de setembre.
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-

-

-

-

Comuniquem al Grup Teatre Boina l’autorització de l’ús de la sala gran
del Consell pels assajos de teatre, des de l’octubre de 2013 fins a l’agost
de 2014.
Comuniquem l’AVV Sant Mamet l’autorització de l’ús de la sala gran
pels següents cursos:
o Cursos de tai-txi, els dimarts, del 24 de setembre de 2013 fins a
l’1 de juliol de 2014
o Assajos de la coral, divendres, del 27 de setembre de 2013 fins al
27 de juny de 2014
o Curs de pintura, dilluns i dijous, del 24 de setembre de 2013 fins
al 26 de juny de 2014
Comuniquem a l’AVV Sant Mamet l’autorització de l’ús de les
instal·lacions pel dinar de germanor, els dies 5 i 6 d’octubre de 2013.
Comuniquem a l’AVV Sant Mamet l’autorització de l’ús de l’antiga casa
del mestre, els primers dimecres del mes, del 2 d’octubre de 2013 fins al
3 de juliol de 2013, per realitzar reunions ordinàries i d’atenció presencial
als socis.
Comuniquem a l’AVV Sant Mamet l’autorització de l’ús de la casa del
mestre, del 10 d’octubre de 2013 al 5 de novembre de 2013 i de tot el
Consell, els dies 31 d’octubre, 1 i 2 de novembre amb motiu de la 5a
edició 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. També
informa als assistents que el regidor d’urbanisme, Esteve Ribalta, passarà a
exercir les seves funcions a jornada parcial.
No hi ha cap intervenció
III – INFORMACIÓ DE LA POLICIA LOCAL
La sessió compta amb la presència del Cap de la Policia, Xavier López, el qual
agraeix la invitació rebuda per part del Consell a aquesta sessió plenària.
Patrulla rural:
Explica als assistents que a la reunió plenària del mes de maig es va
comprometre a intentar engegar la figura de l’agent rural després de vacances.
Diu que no vol fer falses esperances i que la seva voluntat és de donar-li
continuïtat.
Va explicar que la plantilla amb la qual compten en aquest moment no és
suficient per tenir efectius dedicats exclusivament a donar aquest servei.
Informa que estarà format per dos agents, un dels quals anteriorment ja ho
havia fet. Aquest servei funcionarà de dilluns a divendres en la franja horària de
8h a 18:30h i els caps de setmana als matins, i amb això no vol dir que fora
d’aquest horari desapareix-hi. Continua dient que les funcions dels agents
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rurals seran les de donar un servei de proximitat, prevenció de delictes i actuar
davant situacions indisciplinaries, es a dir, que els agents denunciaran les
infraccions que es cometin. S’elaborarà un cens de les masies amb telèfons de
contacte i la situació en què es troben.
També recorda als assistents els telèfons de contacte que poden fer servir en
cas d’emergència, com són el 112 o el de la policia local 93 846 75 75.
Un veí pregunta si s’ha pensat que el delinqüent sabrà ràpid l’horari en què
patrullaran.
El Sr. Xavier contesta que li agradaria poder comptar amb agents
exclusivament per aquest servei, però no pot ser perquè no hi ha suficients
efectius, de totes maneres això no vol dir que fora de la franja horària la policia
no continuï vetllant per la seguretat dels veïns.
Un altre veí pregunta “com estem de robatoris?”
El Sr. Xavier contesta que en aquests moments no n’hi ha gaires, però en ser
un poble petit quan es produeix un, té molt de ressò, i insisteix que no ens faci
res trucar a la policia davant qualsevol sospita “per això estem”.
El Sr. Bernabé li refereix al Sr. Xavier, que els caps de setmana quan la
patrulla està voltant i el telèfon de la policia està derivat al mòbil, hi ha
moments en què si no hi ha cobertura, salta el contestador i no s’identifica com
el contestador de la policia, amb la qual cosa, el primer que penses és que
t’has confós.
El Sr. Xavier prenc nota i ho tindrà en compte.
Aparcament:
Pel que fa a l’aparcament, no es podrà aparcar a sobre la vorera i en direcció
al camí del Tasta Olletes.
La Sra. Conxita diu que si al poble s’ha prohibit l’aparcament, per què no es
respecta la prohibició d’aparcament a Can Suquet?
El Sr. Xavier diu que a Can Suquet en principi són més permissius.
El Sr. Ramírez diu que aquesta petició va ser demanada expressament al
Consell i així es va acordar majoritàriament, i per tant s’ha de fer complir.
El Sr. Xavier prenc nota i ho tindrà en compte.
IV- INFORMACIONS DEL PRESIDENT:
Zona Esportiva:
El Sr. Ramírez informa als assistents que hi ha hagut queixes perquè els nens
juguen dintre el camp de futbol quan no s’estan realitzant activitats i sense cap
mena de vigilància, i informa als assistents que no es podrà accedir a les
instal·lacions esportives si no és amb un monitor o perquè hi ha una activitat
programada.
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La Sra. Conxita afegeix “i que es faci complir”
El Sr. Bernabé intervé i diu que si es veu alguna irregularitat, es pot trucar al
Patronat d’Esports perquè estiguin assabentats.
El Sr. Ramírez també informa que l’horari per fer activitats és fins a dos quarts
de dotze, i si hi ha alguna activitat fora d’aquest horari, és perquè està
programada.
La Sra. Conxita pregunta fins quina hora de la nit pot estar obert el complex els
caps de setmana?
El Sr. Ramírez contesta: “és un bar d’una instal·lació esportiva, si no hi ha cap
activitat programada, no té perquè està obert”.
També informa que, en relació al soroll que produeixen les pilotes quan xoquen
contra les tanques metàl·liques quan jugant a futbol o fan entrenaments, diu
que es mirarà de posar una reixa per intentar evitar-ho i així solucionar el
problema.
Llistat de Greuges:
El Sr. Bernabé trasllada als assistents les respostes rebudes des de l’Àrea d’
Obres i Serveis en relació al llistat de greuges i les incidències que hi havia:
- Persiana espatllada del Consell: ja s’ha demanat el material i quan arribi
s’arreglarà. El Sr. Rafael diu que també es demanarà que es faci un repàs
general.
- Porta del Consell: s’envernissarà
- Bústies Can Mateuet: La resposta és la mateixa que ja ens van donar l’altra
vegada, en principi es canviarien totes però estan a l’espera de tenir partida
pressupostaria.
- Voreres: està previst que en quinze dies estiguin arreglades.
- Enllumenat públic als carrers gladiol, etc.: No hi tenien constància i faran
estudi i valoració.
El Sr. Mauri intervé i demana que es tingui en compte que les voreres són molt
estretes per posar fanals de peu i que aniria més bé que fossin de paret. Es
prenc nota i es traslladarà la proposta a Obres i serveis.
Barreres de seguretat:
El Sr. Bernabé explica als assistents la queixa feta per un veí per la col·locació
de barreres de seguretat sense la part de baix al llarg de la carretera suposant
un perill, sobretot pels motoristes.
Fa saber que s’ha fet la reclamació a la Diputació.
També s’informa que hi ha hagut queixes en relació a la cruïlla de Marata, tot i
les actuacions que s’han fet, els vehicles segueixen no respectant el senyal de
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stop. El Sr. Bernabé diu que des del Consell s’ha proposat la col·locació d’uns
senyals lluminosos al camí de Marata-LLerona que permeti veure des de lluny
l’encreuament. Tothom hi està d’acord i es passarà nota.
Hi ha un veí que sol·licita mesures per evitar possibles accidents, ja que, quan
vas pel camí de Marata a Llerona a l’alçada del camp de futbol, els focus del
camp enlluernen moltíssim als conductors, i durant uns segons et quedes
sense visibilitat.
Es prenc nota.
Jornada de portes obertes:
El Sr. Bernabé explica que en principi tindrà lloc a finals d’octubre o primers de
novembre, es mirarà que no coincideixi amb cap activitat que hi hagi prevista i
serà una trobada lúdica i acompanyada d’un pica-pica. De totes maneres tornar
a dir com ja ho va fer en l’anterior sessió, que a ell el que realment el preocupa,
és per què la gent no ve al Consell.
El Sr. Mauri intervé i diu que ell pensa que aquesta legislatura és una de les
que més coses s’han arribat a fer.
V – INFORMACIONS DE LES ENTITATS
La Sra. M. Àngels Pou de l’AVV Sant Mamet convida als assistents a la Festa
de la Germandat que tindrà lloc el diumenge 6 d’octubre, i diu: “és una bona
ocasió per fer una trobada de germanor”.
Informa de l’inici dels cursos de pintura, tai-txi i els assajos de la coral, així com
les caminades mensuals que es faran cada primer diumenge de mes.
Les classes de sardanes també està previst fer-les però només hi haurà una
trobada al mes.
Informa que a la part del darrere del butlletí està anunciat la V Edició del
Passatge del Terror que tindrà lloc els dies 31, 1 i 2 de novembre, i que ja hi
estan treballant.
El Sr. Mauri del Club Ciclista informa que el 20 d’octubre tindrà lloc les 3 hores
BTT i que serà puntuable pel campionat de Catalunya, a més a més, també
comptarà amb una prova de nens. Fa saber als assistents que aquest dia la
carretera estarà tallada al matí des del camí del Tasta Olletes fins al restaurant
Quatre Llunes i espera no ocasionar gaires molèsties.
La Sra. Conxita comunica que els assajos del Teatre Boina de Corró d’Amunt
es faran els dimarts i dijous en compte dels dilluns i dijous.
VI - TORN OBERT DE PARAULES
Un veí deixa sobre la taula una safata plena de claus i trossos de ferro, que
segons explica els ha trobat en l’encreuament del camí de Can Cabeça,
després que dies enrere es portés a terme una actuació pel manteniment dels
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camins. Va dir que aquests àrids que fan servir a part d’aixecar molta pols,
porten materials tòxics.
El Sr. Ramírez interromp i diu que és impossible que aquest material provingui
de la planta de runes (Tecnocatalana de runes) encarregada de subministrar
els àrids reciclats a l’Ajuntament, inclús convida aquest veí a fer una visita a
les instal·lacions perquè ho pugui comprovar.
El veí diu que ell no s’ho ha inventat i que aquest material causa punxades als
vehicles i s’ofereix per acompanyar a la tècnica de camins i ensenyar-li.
Es prenc nota i es passarà nota a l’àrea corresponent perquè es facin els
esbrinaments pertinents.
Un altre veí pregunta què s’ha de fer amb el camí de Can Bruguera? perquè
està molt malament i no és la primera vegada que es queixa.
El Sr. Mauri diu que hi ha camins que potser els hi caldria fer el manteniment
més sovint que uns altres, hi ha que estan més transitats que uns altres, i això
s’hauria de mirar.
Un veí pregunta si es podria saber quins trams s’han fet.
Com sigui que el tema de la pavimentació dels camins és, des de fa temps,
bastant controvertit, s’acorda, previ debat, convidar a la regidora i a la tècnica
de camins a la pròxima reunió plenària perquè informin i aclareixen qualsevol
dubte.
Hi ha veïns que pensen que és un tema que fa molt de temps que se’n parla i
que això és un motiu més per revisar la normativa que regeix el Consell i el seu
replantejament.
Un altre veí també diu que caldria tenir en compte que en fer el manteniment
dels camins la sorra queda acumulada als vorals.
Es prenc nota.
La Sra. M. Àngels Pou es dirigeix al president i diu que al butlletí d’octubre surt
un escrit de la Presidenta del Consell de Llerona i per què de Corró d’Amunt
no? El Sr. Rafael Bernabé li contesta que ell no escriurà perquè sí, i un veí
proposa decidir un tema i que es faci l’escrit. Queda pendent.
També la Sra. Pou pregunta si se sap alguna cosa en relació al Sector C,
sembla que està a punt de ser signat.
El Sr. Bernabé es dirigeix al Sr. Ramírez i li pregunta si és així, i afegeix:
“perquè com sigui així llavors sí que m’emprenyaré”
El Sr. Ramírez li pregunta a la Sra. Pou com ho sap, i li contesta que és el que
posa al butlletí i a continuació ho llegeix “aquest mes d’octubre tindrem enllestit
el projecte d’urbanització del sector C (fet pels propietaris) i negociarem la
cessió a l’avançada de la zona d’equipaments que ens pertoca per tal de poder
ampliar la superfície existent que ocupa el Consell”.
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El Sr. Ramírez diu que en cap moment diu que estigui a punt de ser signat i la
Sra. Pou es dirigeix al Mossèn Cardus per preguntar-li si sap alguna cosa com
a part implicada, el Sr. Cardús li contesta que no ha llegit res i no sap res.
Com que és un tema que no s’ha acaba d’aclarir, es diu d’aprofitar l’assistència
de l’alcalde al dinar de germanor, i preguntar-li. De totes maneres es prenc
nota i es farà la consulta.
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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