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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ 
D’AMUNT 
 
Data: 29 de juliol de 2013 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Horari: 20:30h a 22:20 hores, aproximadament. 
Lloc: Seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt 
Hi assisteixen: 
 
Rafael Bernabé Pérez, president 
Ferran Gontán Ferrer, vocal 
José Ramírez Alaya, vocal 
Conxita Soldevila Bartolí, del Grup Teatre Boina 
Josep Maria Ramírez Ruiz, del Club Ciclista de 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. 
Lourdes Diaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva de Corró 
d’Amunt 
Josep Mauri Pey, del Club de Petanca de Corró d’Amunt 
Mònica Sánchez, secretaria 
 
 
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 30 DE MAIG DE 2013 
 
RESOLDRE AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT L'ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE SOROLLS I VIBRACIONS DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA 
EN SUPORT A L'ESCOLA CATALANA 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN 
DEFENSA DE LA UNITAT DEL CATALÀ A LA FRANJA 
 
 
JUNTES DE GOVERN LOCAL 
 
Data 30 de maig de 2013 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ A 
SUBSCRIURE AMB L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA SOBRE 
ACTUACIONS DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I MILLORA DE LLERES 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI RELATIU A LA FIXACIÓ D'UNA 
TARIFA SOCIAL  PEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA AL MUNICIPI DE 
LES FRANQUESES DEL VALLÈS   
 
Data 12 de juny de 2013 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DELS 
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES 
QUE HAN DE REGIR L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT CONCURS, 
TRAMITACIÓ D'URGÈNCIA, LA GESTIÓ DEL SERVEI DE CONSERGERIA, 
NETEJA, CAFETERIA I VIGILÀNCIA DEL CASAL CULTURAL DE CORRÓ 
D'AVALL, I INICI DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 
 
Data 11 de juliol de 2013 
 
PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA 1a EDICIÓ 3 
HORES DE RESISTÈNCIA DERBI VARIANT AL CAMP DE CAN BLANXARD A 
CORRÓ D'AMUNT, EL PROPER 4 D'AGOST DE 2013, DINS DELS ACTES DE LA 
FESTA MAJOR 
 
VISTA la sol·licitud amb registre d’entrada del Patronat Municipal d’Esports número 
661/13, de data 14 de juny de 2013, presentada pel senyor Xavier Monells Pericas, en 
representació de l’associació de veïns San Mamet de Corró d’Amunt, en què demana  
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autorització per a la celebració de la 1a edició 3 HORES DE RESISTÈNCIA DERBI 
VARIANT a Corró d’Amunt, a realitzar al camp de Can Blanxard el proper dia 4 
d’agost de 2013, dins dels actes de la Festa Major de Corró d’Amunt. 
 
VIST l’informe de l’Inspector cap de la policia local en què fa constar que la cursa 
transcorre a l’interior d’una finca privada de la que l’organització manifesta disposar del 
corresponent permís de la titular. Que en tractar-se d’una prova oberta a qualsevol que 
vulgui participar, l’organització haurà complir els següents punts: 
 
- Vetllar pel compliment per part dels participants a la prova del que recull la legislació 
vigent en matèria de mitjans de seguretat pels conductors d’aquests vehicles.  
- Disposar d’Assistència Sanitària per cobrir qualsevol incident que afecti els 
participants, o espectadors com a conseqüència de la prova. 
- Assegurança de Responsabilitat Civil per cobrir qualsevol perjudici que es desprengui 
de la celebració de la prova. 
- Vetllar perquè el camí de Can Blanxard no es vegi afectat per l’afluència dels vehicles 
dels participants ni espectadors. 
 
ATÈS que segons l’establert a l’article 2.2 de l’annex II del Reial Decret 1428/2003, per 
l’autorització de la realització de la prova esportiva és necessari l’informe favorable de 
l’organisme titular de les vies per on ha de transcórrer, i que aquesta es desenvolupa en 
un camp de titularitat privada de la que la organització manifesta disposar del 
corresponent permís. 
 
AQUESTA àrea de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret de Alcaldia núm. 606/2001, de 29 de juny, 
l’adopció, dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- AUTORITZAR la celebració de la 1ª Edició 3 HORES DE RESISTÈNCIA 
DERBI VARIANT al camp de Can Blanxard de Corró d’Amunt, el dia 4 d’agost de 
2013, dins dels actes de la Festa Major, així com la senyalització necessària per 
indicar l’accés al lloc de desenvolupament de la mateixa, tenint en compte, però, la 
necessitat que l’organització compleixi els punt indicats per l’Inspector cap de la 
policia local, que disposi del personal i mitjans suficients pel control del 
desenvolupament de la prova, i que una vegada finalitzada la prova, l’organització 
vetllarà perquè es retiri la senyalització col·locada. 
 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’associació de Veïns de Sant Mamet de Corró 
d’Amunt i al Consell del Poble de Corró d’Amunt. 
 
Data 18 de juliol de 2013 
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PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE LA GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE BAR I PISTES DE PÀDEL, I LA GESTIÓ 
DEL SERVEI DE CONSERGERIA, NETEJA, CONSERVACIÓ, VIGILÀNCIA I 
CONTROL DE TOTES LES INSTAL·LACIONS DE LA ZONA ESPORTIVA 
MUNICIPAL DE CORRÓ D’AMUNT 
 
VISTOS els acords adoptats per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 16 
de maig de 2013, que a continuació es transcriuen: 
 

“Primer.- 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 administratiu comú, la tramitació d’urgència de l’expedient de 
contractació per a l’adjudicació del contracte de la gestió i explotació del servei 
públic de bar i pistes de pàdel, i la gestió del servei de consergeria, neteja, 
conservació, vigilància i control de totes les instal·lacions de la zona esportiva 
municipal de Corró d’Avall., per un període sis anys, prorrogables per un termini 
de dos anys més.   
 

Segon.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació, amb el ben entès 
que la forma d’adjudicació serà la del procediment obert mitjançant tramitació 
urgent, amb l’aplicació de més d’un criteri de valoració d’acord amb el que 
disposen els articles 112.2.b, 150, i del 157 al 161 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Tercer.- APROVAR inicialment el plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de clàusules tècniques que han de regir la contractació de la gestió i 
explotació del servei públic de bar i pistes de pàdel, i la gestió del servei de 
consergeria, neteja, conservació, vigilància i control de totes les instal·lacions de 
la zona esportiva municipal de Corró d’Avall. 
 
Quart.- SOTMETRE el plec de clàusules a informació pública per un termini de 
10 dies a comptar de la data de la darrera publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, al DOGC, en el tauler d’anuncis i en el perfil del contractant de la 
pàgina web municipal, perquè s’hi puguin presentar reclamacions, d’acords amb 
el què disposa l’article 277.1 de la LMRLC. Transcorregut l’esmentat termini 
sense que se n’hagués formulat cap el plec quedarà definitivament aprovat sense 
necessitar d’adoptar cap acord exprés.  
 
Sisè.- ANUNCIAR, un cop l’aprovació inicial del plec de clàusules hagi 
esdevingut ferma o, si és el cas, s’hagin resolt les al·legacions, la licitació del 
contracte pel procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb 
varis criteris d’adjudicació.” 
 

ATÈS que l’esmentat plec de clàusules va estar exposat al públic durant el termini 
establert, mitjançant sengles anuncis publicats en el DOCG núm. 6384 de 28 de maig de 
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2013, i en el BOP de Barcelona de 30 de maig de 2013, a l’objecte de possibles 
al·legacions, sense que s’hagi rebut cap al·legació sobre el contingut. 
 
ATÈS que durant el termini de presentació de pliques, s’han presentat les següents 
persones: 
 
- ANTONIO MONTAVA CEDRAN 
- MARC ROMEU CARMONA 
- JOSE MIGUEL CABELLO GARCIA 
- PEPA GESTIÓ ESPORTIVA SCPL 
- CARLOS ZORZANO SÁNCHEZ, ANTONIO JOSÉ MARTÍNEZ MARISCAL, 

DAVID GARCIA AGUILAR i PEDRO GARCIA MUÑOZ 
 
VISTA l’acta corresponent a l’obertura dels sobres núm. 1 i 2 celebrada el dia dos de 
juliol de 2013. 
 
ATÈS que es va detectar manca de documentació administrativa de les ofertes 
presentades per ANTONIO MONTAVA CEDRAN, MARC ROMEU CARMONA, 
JOSE MIGUEL CABELLO GARCIA i PEPA GESTIÓ ESPORTIVA SCPL i, 
conseqüentment, se’ls va requerir perquè aportessin la documentació que els hi 
mancava. 
 
ATÈS que durant el termini concedit, tots els licitadors van atendre el requeriment 
efectuat per l’ajuntament, excepte el sr. ANTONIO MONTAVA CEDRAN, amb la 
qual cosa, la seva oferta va quedar exclosa per no aportar la documentació acreditativa 
de l’experiència en gestió esportiva i en hosteleria. 
 
VIST l’informe emès pel cap de l’Àrea d’Esports el dia 9 de juliol de 2013, emeten la 
següent valoració a les millores proposades pels licitadors en el sobre núm. 2 (s’omet la 
puntuació de l’oferta del sr. Montava, ja que la seva oferta va quedar exclosa): 
 
- MARC ROMEU CARMONA: 35 punts 
- JOSE MIGUEL CABELLO GARCIA: 27,5 punts 
- PEPA GESTIÓ ESPORTIVA SCPL: 51,4 punts 
- CARLOS ZORZANO SÁNCHEZ, ANTONIO JOSÉ MARTÍNEZ MARISCAL, 

DAVID GARCIA AGUILAR i PEDRO GARCIA MUÑOZ: 51,4 punts 
 
VISTA l’acta corresponent a l’obertura de sobres núm. 3 celebrada el dia deu de juliol 
de 2013, en la qual hi ha les següents ofertes: 
 
OFERTA signada pel senyor MARC ROMEU CARMONA: 
 

- Cànon mensual de 1.210 €  
- Cànon variable mensual del 8 % dels ingressos d’explotació de les pistes de 

pàdel 
- Cànon variable anual del 8 % de les despeses de subministrament 
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- Inversió de 7.724,20 €, IVA inclòs 
 
OFERTA signada pel senyor JOSE MIGUEL CABELLO GARCIA: 
 

- Cànon mensual de 900 €  
- Cànon variable mensual del 5 % dels ingressos d’explotació de les pistes de 

pàdel 
- Cànon variable anual del 5 % de les despeses de subministrament 
- Inversió de 20.000 €, IVA inclòs 

 
OFERTA signada per la societat PEPA GESTIÓ ESPORTIVA, SCPL: 
 

- Cànon mensual de 850 €  
- Cànon variable mensual del 8 % dels ingressos d’explotació de les pistes de 

pàdel 
- Cànon variable anual del 8 % de les despeses de subministrament 
- Inversió de 35.419,12 €, IVA inclòs 

 
OFERTA signada pels senyors CARLOS ZORZANO SANCHEZ, ANTONIO JOSE 
MARTINEZ MARISCAL, DAVID GARCIA AGUILAR I PEDRO GARCIA 
MUÑOZ: 
 

- Cànon mensual de 1.200 €  
- Cànon variable mensual del 10,1 % dels ingressos d’explotació de les pistes de 

pàdel 
- Cànon variable anual del 10,1 % de les despeses de subministrament 
- Inversió de 30.004,77€, IVA inclòs 

 
VISTA l’acta de la Mesa de Contractació, reunida el mateix dia deu de juliol de 2013, 
en la qual es fa constar que la puntuació obtinguda, en total, per cadascun dels licitadors 
ha estat la següent (ordenada de forma decreixent): 
 
- CARLOS ZORZANO SÁNCHEZ, ANTONIO JOSÉ MARTÍNEZ MARISCAL, 

DAVID GARCIA AGUILAR i PEDRO GARCIA MUÑOZ: 181,30 punts 
- PEPA GESTIÓ ESPORTIVA SCPL: 174,20 punts 
- JOSE MIGUEL CABELLO GARCIA: 101,50 punts 
- MARC ROMEU CARMONA: 86,55 punts 
 
ATÈS que la Mesa de Contractació proposa la contractació de l’oferta presentada per 
CARLOS ZORZANO SÁNCHEZ, ANTONIO JOSÉ MARTÍNEZ MARISCAL, 
DAVID GARCIA AGUILAR i PEDRO GARCIA MUÑOZ. 
 
ATÈS que en el sobre núm. 1 de documentació administrativa, els senyors CARLOS 
ZORZANO SÁNCHEZ, ANTONIO JOSÉ MARTÍNEZ MARISCAL, DAVID 
GARCIA AGUILAR i PEDRO GARCIA MUÑOZ, van aportar un document en el què 
pacten que en cas de resultar adjudicataris, s’obliguen expressa i formalment a constituir 
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una societat de responsabilitat limitada, la qual tindrà com a objecte social, entre altres 
activitats, la gestió del servei que és objecte d’aquesta licitació.  
 
ATÈS que el dia 16 de juliol de 2013 s’ha requerit a les persones anteriorment 
esmentades perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils aportin la documentació 
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la seguretat social, i la documentació justificativa d’haver constituït la garantia 
definitiva, xifrada en 3.000 €. 
 
AQUESTA àrea d’Esports proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el 
que disposa el Decret de l'Alcalde núm. 606/2011, de data 29 de juny, l’adopció del 
següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- ADJUDICAR a CARLOS ZORZANO SÁNCHEZ, ANTONIO JOSÉ 
MARTÍNEZ MARISCAL, DAVID GARCIA AGUILAR i PEDRO GARCIA MUÑOZ, 
amb el compromís de constituir una societat de responsabilitat civil, la gestió i 
explotació del servei públic de bar i pistes de pàdel, i la gestió del servei de 
consergeria, neteja, conservació, vigilància i control de totes les instal·lacions de la 
zona esportiva municipal de Corró d’Amunt, per un període sis anys, prorrogables per 
un termini de dos anys més, amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
tècniques, a les millores proposades en el sobre núm. 2 presentat pels interessats, i per 
un import de 1.200 euros mensuals, més un cànon variable mensual del 10,10% dels 
ingressos d’explotació de les pistes de pàdel, més un cànon variable anual del 10,10% 
de contribució a les despeses de subministrament, i una inversió de 30.004,77 €, IVA 
inclòs. 
 
Aquesta adjudicació queda condicionada a què en el termini legalment establert, les 
persones adjudicatàries o la societat que s’hagi constituït presentin la documentació 
acreditativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la seguretat social, i la documentació justificativa d’haver constituït la garantia 
definitiva, xifrada en 3.000 €. 
 
Segon.- APROVAR els drets i taxes per un import de 90,40 €, d’acord amb el què 
disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a tots els licitadors, així com a l’actual 
concessionària SANTOLARIA PEY, SL. 
 
DECRETS 
 
Decret 556/2013 de data 28 de maig de 2013 
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Elevar a definitiu l’acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de 21 de març de 
2013, en què s’aprova inicialment el Reglament de la Comissió Municipal de Prevenció 
i Actuació davant els desnonaments d’habitatges de Les Franqueses del Vallès. 
 
 
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE: 
 
Registres d’entrada: 
 
- Resposta de l’àrea d’Obres i Serveis referent a les places d’aparcament de 

minusvàlids a la zona esportiva de Corró d’Amunt 
- Trasllat de l’Ajuntament de l’acord JGL 16-5-13 referent a la pavimentació 

del camí de Can Cabeça i Av. Sant Hilari 
- Invitació del Club Ciclista convidant al president el proper 20 de juliol a la 

caminada nocturna. 
- Sol·licitud del Club Ciclista de les instal·lacions del Consell el 20 de juliol per 

un sopar amb motiu de la caminada nocturna. 
- Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet de les instal·lacions del Consell el proper 15 

de juny per celebrar la Festa de la Primavera. 
- Escrit del Patronat Municipal de Cultura comunicant que no es durà a terme 

el Casal d’Estiu. 
- Sol·licitud del Grup Teatre Boina de la sala gran, el dia 29 de juny,  per fer 

un sopar amb els antics integrants del Grup Teatre Boina. 
- Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet de la sala el dia 5 de juliol per una trobada 

amb tots els col·laboradors de les catifes. 
- Sol·licitud de la Unió Esportiva de la sala gran el 29 de juny per un sopar 

amb motiu de la cloenda del futbol. 
- Sol·licitud del Grup Teatre Boina de la subvenció anual per l’any 2013. 
- Sol·licitud del Club Petanca de la subvenció anual per  l’any 2013. 
- Sol·licitud de la Unió Esportiva de la subvenció anual per l’any 2013. 
- Sol·licitud del Club Ciclista de la subvenció anual per l’any 2013. 
- Sol·licitud de l’AVV  Sant Mamet de la subvenció anual per l’any 2013. 
- Sol·licitud de l’Assemblea Nacional per instal·lar una taula de recollida de 

signatures per la campanya “Signa un vot per la Independència” el dia 4 
d’agost. 

 
Registres de Sortida: 
 
- Comuniquem a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès trasllat acord 

aprovació del pressupost  del Consell del Poble per l’any 2013. 
- Comuniquem a l’AVV Sant Mamet l’autorització de la sala el dia 15 de juny 

per la Festa de la Primavera. 
- Trasllat escrit de l’àrea d’Obres i Serveis a la Unió Esportiva en relació a la 

petició de las places d’aparcament per minusvàlids. 
- Comuniquem al Club Ciclista Corró d’Amunt l’autorització de les 

instal·lacions del Consell per la caminada nocturna del 20 de juliol. 
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- Comuniquem al Grup Teatre Boina l’autorització de la sala per un sopar 
amb els antics integrants del grup,  el dia 29 de juny. 

- Comuniquem a la Unió Esportiva l’autorització de la sala el 29 de juny per 
celebrar un dinar per la cloenda de la  temporada de futbol. 

 
-  Comuniquem a l’AVV Sant Mamet l’autorització de la sala per la trobada amb 
els col·laboradors de les catifes el dia 5 de juliol 
- Sol·licitem a l’Ajuntament el pagament de la subvenció any 2013 al Grup 
Teatre Boina 
- Sol·licitem a l’Ajuntament el pagament de la subvenció any 2013 a diverses 
entitats 
- Sol·licitem permís per activitats amb risc d’incendi forestal per  l’espectacle 
pirotècnic de la Festa Major de Corró d’Amunt 
- Sol·licitem a l’Ajuntament el pagament de la subvenció any 2013 a l’AVV Sant 
Mamet 
- Comuniquem a l’Ajuntament un Llistat de Greuges 
- Comuniquem a l’Assemblea Nacional l’autorització d’una taula per recollida de 
signatures per la campanya “Signa un vot per la Independència” el dia 4 
d’agost. 
 
 
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 
 
III – INFORMACIONS DEL PRESIDENT: 
Aparcament: 
 
S’informa als assistents sobre la nova zona d'aparcament que l'ajuntament ha 
habilitat a prop de la zona esportiva en direcció al Tasta Olletes. S'explica que 
s'ha signat un conveni per 10 anys i que l'aparcament tindrà una capacitat 
aproximada per 150 places. S'intentarà que estigui ballat abans de la festa 
major i per tant no es podrà aparcar al costat de la carretera,  com fins ara es 
feia. 
També s’informa que està previst fer una passarel·la de fusta per accedir des 
de l’aparcament a la zona esportiva, però això serà passat vacances. 
Els assistents es mostren satisfets per haver aconseguit l'aparcament després 
de molt de temps de demanar-ho, però sol·liciten sobretot que quedi bé 
senyalitzat, ja que els preocupa el tema de la seguretat viaria.  Es demana 
posar un punt de llum, la retirada del contenidor i la col·locació d'un mirall per 
així facilitar la visibilitat als vehicles, ja que és un camí molt transitat i perillós.  
El Sr. Ramírez contesta que està previst una senyalització especial per aquests 
dies de festa major. De totes maneres es pren nota i es tindrà en compte. 
 
El Sr. Ferran Gontán pregunta quin és el cost del conveni, el Sr. Ramírez  
respon que són 5.400,00 €. 
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Aforament: 
 
El Sr. Bernabé informa als assistents que s'han fet una seria d'obres al Consell 
per tal d'ampliar l'aforament a la sala. Amb aquestes reformes,  que han 
consistit en l’ampliació de l'amplada de les portes i la seva obertura enfora, s’ha 
aconseguit un aforament aproximat de 100 persones. També s'informa que 
està previst fer una porta d’emergència a la sala gran, què tot i que no ampliarà 
gaire més l'aforament si la seguretat. 
 
Zona Esportiva: 
 
El Sr. Ramírez explica a grans trets com va anar l'adjudicació de la zona 
esportiva. A l'obertura del sobre núm. 3,  l'apartat del cànon va ser un punt clau 
que va desmarcar als nous adjudicataris, així com la proposta d'inversió que 
van presentar,  què va ser de 30.000 €. La concessió serà per un període de 6 
anys + 2 anys més opcionals i el cànon que s'han compromès a pagar a 
l'Ajuntament serà de 1.200 euros. 
 
A continuació es presenten els nous gestors de la zona esportiva i expliquen 
algunes de les seves millores. Entre d'altres, un pàrquing per bicicletes, zona 
d'estudi amb ordinador , projector digital a disposició de qui ho vulgui, xerrades 
d'àmbit esportiu i nutricional, cursos de tècnica esportiva, xarxa wifi amb 
ampliació de l'antena i millora de la cobertura 3G, un pàrquing infantil, bitllar, 
taula de ping pong, etc... 
També van dir que volen potenciar la zona esportiva a través d'Internet i 
sobretot col·laborar amb les entitats. 
 
La Sra. Conxita pren la paraula i demana sobretot que hi hagi un aforament 
interior, i que no passi com ha passat fins ara que a vegades hi havia massa 
gent. 
Es pren nota. 
 
(en aquests moments arriba el Sr. Mauri) 
 
Un veí pregunta si es pot tenir còpia de la memòria, se li respon que sí, que és 
pública. 
La Sra. M. Àngels Pou vol saber com quedarà la neteja del Consell, el Sr. 
Rafael Bernabé respon que s'encarregaran els nous adjudicataris. 
 
El Sr. Ferran informa que amb el  canvi del pany de la porta d'entrada del 
Consell, cada entitat tindrà una clau i una altra que estarà al bar. També es 
facilitarà als adjudicataris un llistat per part de les entitats,  amb el nom de les 
persones que tindran autorització per accedir al Consell i que hauran 
d’identificar-se prèviament. 
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Per altra banda,  s'informa als assistents que es va portar al Ple un llistat de 
Greuges. En  aquest llistat es demanaven solucions als problemes de telefonia,  
de la llum (cada vegada que hi ha tempesta) i el mal estat de les voreres. Es va  
respondre que s’estudiaria la possibilitat per tenir telefonia de qualitat i que els 
tècnics ja havien començat a treballar per solucionar el problema de la llum. 
 
IV- FESTA MAJOR 
 
Pren la paraula el senyor president, Sr. Bernabé, presenta el programa de la 
Festa Major i posa  exemplars a disposició dels assistents.  
El Sr. Ramírez explica que hi han dos novetats en la programació de la Festa 
Major. La primera és les tres hores de Resistència Derbi i l'altre és el Castell 
d’inflables d'aigua.  
També es fa saber que en la programació hi han dos errades: Una és el nom 
de l’espectacle infantil del diumenge que serà a càrrec de la companyia "Surti 
com surti", l'altre és el Ball de Bastons que tindrà lloc el diumenge i que no surt 
a la programació. 
També comenta que no saben si l’espectacle pirotècnic es podrà fer, que estan 
a l’espera del corresponent permís per part dels forestals, però en tot cas es 
faria una traca final. 
 
V – VOTACIÓ PER DUR A TERME UNA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  

Motiu: Petició d'uns veïns per presentar les seves raons per debatre el            
model del Consell del Poble 

 
Se li dona la paraula a un dels veïns que va fer aquesta petició perquè expliqui 
als assistents la seva proposta. 
 
Explica que basant-se en las respostes que van obtenir arrel d’una enquestes 
efectuades  sobre el model i el funcionament del Consell del Poble, de las quals 
van respondre 30 de les més de 300 repartides, creuen que el debat és 
necessari. Demanen fer una sessió extraordinària per debatre aquest tema, i 
fer-la servir com una eina de treball constructiva. Creuen que  el Consell si que 
funciona per saber coses del poble, però consideren que és poc resolutiu i té 
poca utilitat., creuen que és consultiu i polititzat i per això no funciona. 
El Sr. Ramírez retreu la poca  resposta que es van obtenir de les enquestes i 
creu que el Consell sí que funciona i que la gent que la representa si que està 
treballant. 
 
Aquest veí pren la paraula i agraeix el servei de tota aquesta gent que forma 
part del Consell i afegeix que no hi ha cap mala intenció. 
 
El Sr. Rafael Bernabé pren la paraula i diu que s’ha fet un esforç i que s’estan 
aconseguint coses, que ara tenim un interlocutor que ens fa cas i que hem de 
tenir en compte que és un òrgan consultiu, també afegeix que falta aprovar el 
reglament intern que va estar aprovat pel Consell, però no pel Ple. 
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El Sr. Mauri pren la paraula i diu que per votar hem de saber quin tipus de 
model de Consell volen. 
 
A continuació el Sr. Rafael Bernabé proposa fer una jornada de portes obertes 
a finals de setembre per informar als veïns i veïnes de les coses que s’han  fet, 
del reglament intern i per parlar també sobre aquest tema, la Sra. Conxita 
manifesta que no està d’acord que la jornada  la faci el Consell. 
 
La idea es bastant acceptada, de totes maneres a petició dels assistents es 
procedeix a fer la votació per dur a terme la sessió extraordinària tal i com 
havien demanat amb el resultat de divuit vots a favor, dos en contra i tres 
abstencions. 
 
Tot havent fet la votació aquesta queda anul·lada i s’opta per acceptar la 
proposta per fer una jornada de portes obertes que tindrà lloc a finals de 
setembre i on s’inclourà la petició dels quatre veïns per parlar del model del 
Consell. 
 
VI - TORN OBERT DE PARAULES 
 
El senyor President dóna pas a les intervencions. 
 
Es tracten les següents qüestions: 
 
- El mal estat en que es troben les bústies de Can Mateuet.  Retreuen el no 
haber rebut rebut resposta a les sol·licituds presentades particularment i 
demanen que si no es poden canviar se’ls faci un manteniment. 
. 
- La falta d’enllumenat públic en alguns carrers del poble, com ara al carrer 
gladiol, camelia, etc... 

 
No havent més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca 
la sessió, quan falten deu minuts per dos quarts d’onze de la nit. 


