PLE 27-05-13

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ
D’AMUNT
Data: 27 de maig de 2013
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20:30h a 23:00 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
Excusa la seva assistència:
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 D’ABRIL DE 2013
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CONVERGÈNCIA I
UNIÓ, PARTIT DELS SOCIALISTES, CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES, LES FRANQUESES IMAGINA, ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA, UNIÓ DE POBLES DE LES FRANQUESES I PLATAFORMA PER
CATALUNYA,
SOBRE
LA
COL·LOCACIÓ
DE
PARTICIPACIONS
PREFERENTS I OBLIGACIONS SUBORDINADES PER PART DE LES
ENTITATS FINANCERES
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES
DE CATALUNYA SOBRE LA REFORMA URGENT DE LA RENDA MÍNIMA
D'INSERCIÓ I DE SUPORT A LA ILP DE RENDA GARANTIDA DE
CIUTADANIA
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES
DE CATALUNYA EN DEFENSA DEL MERCAT DE LLOGUER I EN CONTRA
DE LA REFORMA DE LA LLEI D'ARRENDAMENTS URBANS APROVADA
PEL GOVERN DEL PARTIT POPULAR
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES
DE CATALUNYA PER AL RECONEIXEMENT DE L'HABITATGE COM A
DRET SOCIAL
Juntes de Govern Local
Data 4 d’abril de 2013
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A
ENTITATS DEL MUNICIPI PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS O
PROGRAMES ADREÇATS A LA GENT GRAN
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE LA CAMPANYA
GRATUÏTA DE PREVENCIÓ DEL GLAUCOMA I DEGENERACIÓ MACULAR, A
CÀRREC DE L'INSTITUT OFTALMOLÒGIC TRES TORRES
PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA 1a CURSA DE
MUNTANYA "EL TRENCACOLL" A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE
CORRÓ D'AMUNT, AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS, EL DIA 19 DE MAIG DE 2013
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Data 11 d’abril de 2013
PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ D'UNA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
A AQUEST AJUNTAMENT, COM A CORPORACIÓ LOCAL PER AL
SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES DE MÚSICA DE
TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I PREUS D'AJUTS
ECONÒMICS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT, MATERIAL
ADAPTAT I MATERIAL EDUCATIU SUBSTITUTIU
Data 18 d’abril de 2013
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PARTICULARS I ELS ANNEXOS QUE HA DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA,
REPARACIÓ, MILLORA I RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA
I EXECUCIÓ DE GUALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PER
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA
Data 25 d’abril de 2013
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A
FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L'ADF MONTSENYCONGOST I ELS AJUNTAMENTS DE CÀNOVES I SAMALÚS, FIGARÓMONTMANY, LA GARRIGA, L'AMETLLA DEL VALLÈS I LES FRANQUESES
DEL VALLÈS, PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PLA D'INFORMACIÓ I
VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS 2013
Data 2 de maig de 2013
PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 11 DE JUNY DE 2009, QUE VA APROVAR L'ESBORRANY
DEL CONVENI QUE REGULAVA LA CESSIÓ A L'AJUNTAMENT DE L'ÚS
D'UNA SUPERFÍCIE DE SÒL DE L'ÀMBIT DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR C
DE CORRÓ D'AMUNT, AMB DESTINACIÓ A APARCAMENT DE VEHICLES
Data 9 de maig de 2013
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
OBERTURA DEL CORRESPONENT PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT DE LA CONCESSIÓ DE L'EXPLOTACIÓ D'UN QUIOSC
DESTINAT A L'ACTIVITAT DE BAR AL PARC DEL COL·LEGI GUERAU DE
LIOST, A LES FRANQUESES DEL VALLÈS

3

PLE 27-05-13

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
OBERTURA DEL CORRESPONENT PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT DE LA CONCESSIÓ DE L'EXPLOTACIÓ D'UN QUIOSC
DESTINAT A L'ACTIVITAT DE BAR AL PARC DEL MIRADOR DE
BELLAVISTA, A LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Data 16 de maig 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, 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, I INICI DEL PROCEDIMENT
DE CONTRACTACIÓ
PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'1 DE DESEMBRE DE 2012, D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE
D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE "PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE CAN
CABEÇA", I APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL
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 "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
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL
CONVENI AMB LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PER A LA
REVISIÓ DE LA SALUT VISUAL DE PERSONES AMB POCS RECURSOS
ECONÒMICS EN UN ENTORN ACADÈMIC

MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:

Registres d’entrada:
- Invitació del Club Ciclista de Corró d’Amunt convidant al president a la roda
de premsa que tindrà lloc el dia 8 de maig, en relació a la presentació de la 1a
Cursa de Muntanya “El Trencacoll”.
- Invitació del Club Ciclista de Corró d’Amunt convidant al president a la 1a
Cursa de Muntanya “El Trencacoll”.
- Sol·licitud de l’AVV de Sant Mamet de la clau de la pilona de l’entrada del
Consell per descarregar material, amb motiu de la celebració de la festa de
Sant Jordi, el dia 28 d’abril.
- Sol·licitud de l’AVV de Sant Mamet de la sala gran del Consell per el dia 20 de
maig, per l’assemblea anual de socis de la seva entitat.
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- Sol·licitud del Patronat d’Esports de les instal·lacions del Consell per el dia 25
de maig, amb motiu de la cloenda i dinar de l’entitat Colla del Senglar.

Registres de sortida:
- Comuniquem al Centre de Normalització Lingüística l’autorització de la sala
del Consell el dia 20 d’abril amb motiu de la VII Trobada del Voluntariat per la
Llengua.
- Comuniquem a la Unió Esportiva Corró d’Amunt l’acreditació correcta de la
justificació de la subvenció de l’any 2012.
- Comuniquem a Les franqueses Imagina Associació de Participació i Debat
polític, l’autorització de la sala del Consell, el dia 27 d’abril, per fer una
assemblea .
- Comuniquem al Patronat de Cultura, l’autorització de les instal·lacions del
Consell pel casal d’estiu.
- Comuniquem a l’AVV de Sant Mamet, l’autorització de la sala, el dia 20 de
maig, amb motiu de l’assemblea de socis de la seva entitat.
- Comuniquem al Patronat d’Esports, l’autorització de la sala, el dia 25 de maig,
amb motiu de la cloenda i dinar de la Colla del Senglar.
- Comuniquem al Club Ciclista, l’autorització de la sala, el dia 2 de juny, per un
sopar amb els col·laboradors de les curses i passejades.

El Sr. Bernabé presenta al Sr. Xavier Lopez, com a nou Cap de la Policia Local
de les Franqueses del Vallès.
EL Sr. Xavier explica als assistents que la setmana passada va tenir una reunió
amb el President del Consell, el qual li va traslladar les seves quietuds, no
només pel tema de seguretat, si no per la manca de presència policial.
Explica que s'està venint gairebé a diari, però concretament el servei d’agent
rural específicament, ara en aquest moment s’està fent esporàdicament, però
diu que això no vol dir que no hi hagi intenció de fer-ho.
El Sr. Ramírez li trasllada la petició del poble per recuperar el més aviat
possible la figura de l’agent rural, el Sr. Xavier contesta que no posa data però
intentarà que després de l’estiu sigui possible.
En relació als robatoris que hi han hagut aquests darrers dies, informa que no
han estat denunciats i diu "el que no es denuncia no existeix a efectes
policials”, amb això vol fer entendre la importància de posar la denúncia per poc
que sigui el que hagin robat, perquè així tindran constància tant ells com els
Mossos d’Esquadra i poder dir que a Corró d’Amunt estan passant coses.
També explica que l’eina del Twiter segueix vigent, és una eina de comunicació
informal que serveix per posar el fet en coneixement de la policia, però no
queda constància del fet delictiu.
El Sr. Cardús diu que quan hi han robatoris de poc import no es denuncien
perquè suposa perdre molt de temps i molt "papeleo", el Sr. Xavier contesta
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que és pot trucar a la policia i demanar dia i hora o també poden aconsellar
quina és la millor hora per posar-la. També hi ha una altra opció que ells no la
tenen, però els Mossos d’Esquadra sí, que és fer la denuncia a través
d’Internet.
La Sra. Pou proposa que des de la policia facin arribar una circular a tots els
veïns del poble facilitant informació, telèfons i consells de seguretat per
prevenir i actuar davant els robatoris.
El Sr. Xavier explica que a la pàgina web dels Mossos d’Esquadra hi ha un link
que diu “Prevenció” on es pot trobar informació i consells adreçats a habitatges
i magatzems fora del nucli urbà, però torna a insistir que davant qualsevol
moviment estrany o sospitós s'ha de trucar a la policia, perquè per això estan.
Davant la preocupació dels assistents per aquest tema, el Sr. Xavier proposa
fer més endavant una xerrada conjunta amb els Mossos d'Esquadra a nivell
de municipi, i adreçada a tota la zona rural.
A continuació es comenta que sembla ser que els radars que es col·loquen al
municipi, estan més per recaptar diners que per evitar infraccions, el Sr. Xavier
contesta que el radar té de servir per evitar accidents i que la gent no corri allà
on no toca, i que aquest serà el criteri que s'aplicarà, i si al poble de Corró d'
Amunt hi ha un problema de velocitat, es podrà posar el radar.
III.- INFORMACIÓ CONCURS GESTIÓ I EXPLOTACIÓ INSTAL·LACIONS
ZONA ESPORTIVA CORRÓ D’AMUNT
El Sr. Ramírez explica que les clàusules han estat redactades pel Patronat
d'Esports i revisades pels serveis jurídics de l'Ajuntament perquè estiguessin
dintre de la normativa vigent i la llei. Explica que s’han inclòs tres apartats, hi
haurà un cànon que serà una quantitat fixa, un altre que va en relació a la
recaptació de la zona de pàdel, i l’altre, la persona a la qual se li adjudiqui
pagarà un tant per cent del consum de llum, és una manera d’estalviar llum i
obligar a la persona adjudicatària a controlar la despesa.
El Sr. Ferran Gontán diu als assistents que sortirà publicat al BOP el dia 30 de
maig, el plec de clàusules es podrà consultar a la pàgina web o a secretaria , i
també explica que es podrà presentar recurs en cas que la llei no es compleixi.
El Sr. Mauri diu que tindrien d’intentar evitar que torni a passar el que ha
passat, que a finalitzat la concessió i ha quedat una mica deixat.
Es manifesta que la sala polivalent sent una sala destinada a les entitats,
moltes vegades es trobava ocupada per festes d'aniversari, el Sr. Ramírez
respon que a partir d'ara, una cosa serà el bar i una altra la sala polivalent.
Un veí pregunta si al fer la separació de la sala polivalent, perquè les entitats
tinguin accés directe sense passar pel bar, si també tindrà comptador de llum
propi, el Sr. Ramírez contesta que no, que la llum de tota la zona esportiva la
6

PLE 27-05-13

paga l’Ajuntament, per tant amb aquesta nova clàusula el que es pretén és que
s’estalviï llum.
Entre el públic no tothom està d'acord amb aquest tant per cent que es tindrà
de pagar pel consum de llum que s'arribi a consumir, creuen que una cosa és el
bar i una altra la instal·lació esportiva.
El Sr. Rafael Bernabé intervé i diu que ell també creu que són unes condicions
molt dures, i diu que això es transformarà en què el concurs quedarà desert.
IV- PAVIMENTACIÓ CAMÍ DE CAN CABEÇA
El Sr. Ramírez explica que a la Junta de Govern Local de dijous passat es va
aprovar la suspensió de l’aprovació inicial i a continuació la nova aprovació,
amb l’única diferència que ara es farà conjuntament amb l’Ajuntament de
Cardedeu, perquè es tracta d’una obra supramunicipal.
El Sr. Ferran Gontán vol saber quan hi haurà resposta a les al·legacions
presentades, el Sr. Ramírez diu que no li pot contestar, perquè no ho sap.
El Sr. Rafael Bernabé vol saber dels 129.000,00 € que costarà, si s’ha tret la
part del projecte que ha efectuat l’empresa, el Sr. Ramírez contesta que el
projecte és independent.
V – INFORMACIONS A LA PRESIDÈNCIA
Ressalts a la carretera:
El S. Bernabé explica que el Sr. Ramírez va tenir una conversa telefònica amb
la persona responsable d’inversions de camins i carreteres de la Diputació, i
que estan pendents d'una visita amb ell.
S'explica que s’ha recuperat el projecte que es va fer a l’any 2003, era una
actuació que pujava en aquells moments 700.000,00 €, tot i que creuen que no
es farà, sí que intentaran traslladar la necessitat de col·locar els ressalts.
S’explica que bàsicament consistiria en treure el que hi ha davant del Consell,
posar un normal i demanar la col·locació d'un altre davant el camí que va al
Tasta Olletes i un altre a l’entrada del poble.
El Sr. Ramírez diu que s’intentarà tenir una reunió el més aviat possible amb la
persona responsable de la Diputació, i que per a la propera reunió plenària
espera portar una resposta ferma, la idea és recuperar almenys els tres
ressalts i donar una mica de seguretat.
Un veí demana també posar un altre ressalt a la sortida del poble, just passat el
restaurant Quatre Llunes, ja que els cotxes baixen a molta velocitat.
Es pren nota i es tindrà en compte.
Aforament :
El Sr. Bernabé explica que des d'Obres i serveis se li va comunicar que no es
podia donar permís a certs actes, perquè segons les mesures de seguretat que
té en aquests moments la sala del Consell (concretament el sentit que obren
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les portes) i segons un informe tècnic que es va demanar, l'aforament de la
sala només podia ser de 48 persones.
Es va anar a parlar amb l'enginyer per tal de donar una solució ràpida de cara a
la Festa Major, i ens van comunicar que només canviant el sentit de les portes,
tant d’entrada, com la porta doble que hi ha a l'entrada de la sala gran,
l’aforament podria ser fins a 95 persones. Actuació que es farà per tenir-ho
enllestit de cara a la Festa Major.
Entre els assistents informen que hi ha deficiències al Consell, el Sr. Bernabé
diu que es faci una llista i que a mesura que es pugui s’aniran arreglant.
VI - INFORMACIONS DE LES ENTITATS

El Club Ciclista (Sr. Josep Maria Ramírez) explica als assistents que fa quinze
dies va tenir lloc la 1a Cursa de Muntanya de Corró d’Amunt, la previsió era de
400 corredors, i la van complir, tothom va estar molt content, i al facebook del
club es poden veure les felicitacions rebudes. També diu que ha estat una
experiència nova i aprovada amb bona nota i que ja s'ha fet una reunió per
començar a preparar coses per l’any vinent.
També manifesta que properament hi haurà la caminada nocturna i l’esmorzar
amb bicicleta que es fa per la Festa Major.
L'Associació de Veïns Sant Mamet (Sra. M. Àngels Pou) mostra el cartell
guanyador de la Festa Major, la guanyadora és una veïna de Can Suquet que
es diu Anna Guirado.
També informa de la constitució de la nova junta a l'Associació de Veïns, la
qual va estar aprovada per unanimitat.
Explica que dies enrere van tenir una trobada de corals a Granollers la qual va
agradar molt, i que el proper 15 de juny tindrà lloc la cloenda de la Coral al
Consell.
També fa saber que aquest diumenge tindrà lloc la festivitat de Corpus i
convida a la gent a participar en la confecció de les catifes florals.
Informa que hi haurà una trobada de catifaires el proper 14 de juliol a la rambla
de Corró d'Avall.
VII - TORN I PARAULES
El Sr. Toni Riera explica als assistents els resultats de l’enquesta efectuada als
veïns de Corró en relació a què opinaven del Consell i que esperaven d’ell,
abans de començar fa un aclariment per un mal entès, es va fer constar a
l'enquesta el nom de Xavier Boixarin de la casa del Bosc, que estava d’acord
en què es fes, però no que constés el seu nom.
Aclarit això continua dient que es va fer una enquesta al total de la població
major de 16 anys, reparteix el resultat de l’enquesta.
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Es van distribuir 350 qüestionaris distribuïts 43% disseminats, 40% a Can
Suquet i 17% al nucli, dels quals només hi ha haver un retorn de 36, de totes
maneres creu que com enquesta és significativa i rellevant, creu que és una
mostra suficient i de qualitat de la gent que s'ha pres la molèstia de contestar.
Amb aquesta enquesta es volia concretar aquesta percepció que hi ha de
donar-li sentit al Consell del Poble tal i com està plantejat i mirar de quina
manera podria funcionar millor.
El Sr. Bernabé diu que amb relació a l'enquesta, un 10% és molt poca
participació, de totes maneres dels tres punts més significatius el que més
preocupa és, per què no ve més gent a les plenàries, considera que és un punt
que es tindria de treballar.
La Sra. Lourdes Diaz intervé i diu que no venen perquè estan cansats.
El Sr. Bernabé respon que si és així, si la gent considera que el Consell del
Poble no serveix per res ¿Per què quan tenen l'oportunitat mitjançant una
enquesta la gent no participa?
Continua dient que realment el que li preocupa d'aquesta enquesta són tres
punts: que la gent no assisteixi a les plenàries, li preocupa que molta gent opini
que no els hi arribin els acords i el que es planteja a les sessions, i el grau de
satisfacció que és molt baix. A partir d'aquí la resta no és prioritari, i si la
resolució final és que el Consell del Poble no serveix per res, que es digui
clarament.
La Sra. Conxita intervé i diu que cal implicar-se, però en tot, no només en allò
que afecti personalment, i això passa molt en aquest poble, el Sr. Ferran hi està
d'acord i li dona la raó, diu que hi ha un problema de democràcia participativa, i
que s'ha de fer una crida per participar activament si es vol que les coses
canviïn.
El Sr. Ferran Gontán intervé i diu que com a exercici democràtic, que uns veïns
es decideixin a preguntar a uns altres veïns que volen, li sembla extraordinari,
de totes maneres igual que al Sr. Bernabé, també li preocupa els mateixos
punts, perquè són els que ens toquen com a Consell del Poble, cal trobar una
solució, perquè sembla ser que tot i que es penja a la web no és suficient.
El Sr. Riera diu que el resultat d'aquesta enquesta és una invitació a replantejar
el Consell del Poble tal i com està plantejat fins avui, que sembla que ni la
presència dels partits polítics és necessària, ni la representació de tantes
entitats, i en canvi es podria buscar una altra forma de representativitat diferent.
El Sr. Ramírez intervé i diu que, es podria repartir un díptic animant al poble a
assistir i expressar la seva voluntat en les plenàries del Consell, demanar més
presència activa de les persones, fer-la més participativa.
Demana més confiança en la gent que hi ha ara i més participació.
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El Sr. Josep M. Ramírez intervé i diu que potser és molt fàcil dir que aquest no
sigui el millor esquema del Consell del Poble, i posa com a exemple que el Sr.
Bernabé fa un any que està demanant, pregant, que hi hagi una comissió de
festa major, ha passat un any i ningú ha donat un pas endavant i creu que és
molt fàcil venir i dir que les coses no s'estan fent bé, però a la realitat el motor
del poble, ens agradi o no, són les entitats, són les que estan fent coses pel
poble, els actes pocs o molts són els que promouen les entitats, i aquí hi ha
una representació de les entitats que potser no sigui el més eficient però és el
que hi ha.
El Sr. Bernabé diu que vol que quedi clar que estem parlant, que no s'està
atacant i que són opinions personals.
La Sra. Lourdes Diaz proposa fer una jornada de portes obertes amb un picapica per atraure a la gent.
Un veí pregunta si el que cobren els representats del Consell s'imputa al
pressupost del Consell, es respon que no.
El Sr. Forns diu que s'està discutint sobre una enquesta que diu que si és
convenient o no el Consell del Poble, explica que quan es va fer el consell es
va passar un paper per les cases per apuntar-se com a representat del poble al
Consell i només hi van haver-hi dos.
Un veí diu de que serveix venir a demanar sempre el mateix, perquè ell fa molt
de temps que està demanant que s'adaptin les voreres del poble per la gent
minusvàlida, i que s'acabarà aquesta legislatura i encara estarà per fer.
El Sr. Bernabé li contesta que quan ell va començar de president va demanar
una llista de greuges, amb els més importants per ell defensar-los, i aquest
exercici no s'ha fet.
Davant el dubte perquè serveix realment el Consell, un veí contesta que el
Consell és consultiu, el Sr. Ferran Gontán afegeix que ara mateix serveix de
corretja de transmissió de la informació i queixes que surten, “tot el que es pot
fer s'està intentant fer, que és pressionar i si deixem de venir i queixar-nos
públicament, no tindrem força.”
Altres qüestions:
-

Un veí torna a insistir en la contaminació lumínica del camp de futbol.

-

M. Àngels Pou demana si se sap alguna cosa del tema de l'aparcament
a la zona esportiva.

No havent més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor Bernabé aixecà
la sessió, quan són aproximadament les onze de la nit
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