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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE C ORRÓ 
D’AMUNT 
 
Data: 8 d’abril de 2013 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Horari: 20:30h a 22:30 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 AN TERIOR. 
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. 
 
 
ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
PLE DE DATA 31 DE GENER DE 2013 
 
- RATIFICAR EL NOMENAMENT DE VOCAL DEL CONSELL DEL POBLE 
DE CORRÓ D'AMUNT 
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ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 27 de novembre de 1995, va aprovar, 
entre d'altres, els Estatuts que han de regir els Consells del Poble de les Franqueses del 
Vallès. 
ATÈS que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de 19 de setembre de 1996, va acordar, 
entre d'altres, la constitució del Consell del Poble de Corró d'Amunt. 
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 7 de juliol de 2011, va designar als 
regidors/es que han de formar part del Consell del Poble de Corró d’Amunt en l’actual 
mandat corporatiu. 
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 27 d’octubre de 2011, va acordar, entre 
d’altres: 
 
“Primer.- NOMENAR com a membres integrants del Consell del Poble de Corró 
d’Amunt, en qualitat de vocals i en representació de les entitats i dels veïns del nucli de 
Corró d’Amunt, les següents persones:  

  
Sra. Conxita Soldevila Bartolí, en representació del Grup Teatre Boina 
Sr. Josep Maria Ramírez Ruiz,  en representació del Club Ciclista de Corró d’Amunt 
Sr. Rafael Moyano Collado,  en representació del Club de Futbol 
Sr. Josep Mauri Pey,   en representació del Club de Petanca de Corró d’Amunt 
Sra. Maria Àngels Pou Aguàs, en representació de l’Associació de Veïns de Sant 
Mamet 
Sr. Josep Cardús Grau,  en representació de la Parròquia de Sant Mamet de Corró 
d’Amunt 
Sr. Manuel Forns Emilio, en representació dels veïns de Corró d’Amunt” 
 
VIST l’escrit RE núm. 2013/680 de data 22 de gener, presentat pel President del Consell 
del Poble de Corró d’Amunt, en què comunica la designació de la senyora M. Lourdes 
Diaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva Corró d’Amunt, en substitució 
del senyor Rafael Moyano Collado.  
 
DE CONFORMITAT amb allò que disposa l’article segon lletra e) dels Estatuts dels  
Consells del Poble, l’alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 

 

Primer.- RATIFICAR el nomenament de la senyora M. Lourdes Diaz Guirado, com a 
vocal del Consell del Poble de Corró d'Amunt, en representació de la Unió Esportiva 
Corró d’Amunt. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la senyora M. Lourdes Diaz Guirado, a la Unió 
Esportiva Corró d’Amunt i al President del Consell del Poble de Corró d’Amunt. 
 
- RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 26 
D'ABRIL DE 2012, EN QUÈ S'APROVA EL III PLA MUNICIPAL 
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D'IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES A LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS 2012-2015 

 
- APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE SOROLLS I 
VIBRACIONS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. 
 
- SOL·LICITAR AL MINISTERIO DE FOMENTO I A LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA LA DESAFECCIÓ DELS TERRENYS DEL MUNICIPI 
AFECTATS PEL TRAÇAT DE L'AUTOVIA ORBITAL (QUART CINTURÓ) 

 
 
- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE 
SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA 
 
- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA PER OPOSAR-SE ALS INCREMENTS DE 
TARIFES PROPOSADES PER EL 2013 PER ATLL I SOREA, S.A. 
 
PLE DE DATA 28 DE FEBRER DE 2013 
 
 
- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE 
DATA 14 DE FEBRER DE 2013, EN QUÈ S'APROVA LA SOL·LICITUD DE 
LA INCLUSIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA FORMULACIÓ DEL 
PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 2013-2016 
 
- APROVAR LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DURANT L'ANY 2013 DE LA 
LIQUIDACIÓ DE LES PLUSVÀLUES ALS AFECTATS PER PROCESSOS DE 
DESNONAMENT D'HABITATGES DE PRIMERA RESIDÈNCIA 
 

 
PLE DA DATA 21 DE MARÇ DE 2013 
 
- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE 
DATA 28 DE FEBRER DE 2013, EN QUÈ S'APROVA L'ADHESIÓ AL 
CONVENI PER A LA CREACIÓ DEL FONS SOCIAL DE VIVENDES 
 
- APROVAR L'EXPEDIENT D'ADOPCIÓ DE L'ESCUT HERÀLDIC DEL 
MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
- APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DE LA COMISSIÓ 
MUNICIPAL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT ELS 
DESNONAMENTS D'HABITATGES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
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- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER 
LES FRANQUESES SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DE PISOS DE PROTECCIÓ 
OFICIAL DE LLOGUER 
 
 
Juntes de Govern Local 
 
Data 31 de gener de 2013 
 
- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DEL CONVENI A 
SUBSCRIURE ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
I ELS AJUNTAMENTS DE CARDEDEU I LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
RELATIU A L'ACTUACIÓ "MILLORA DE CAMINS RURALS ENTRE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS I CARDEDEU", INCLOSA AL PUOSC PER A 
L'ANY 2012 
 
- PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA PROVA 
DE MOUNTAIN BIKE OPEN DE BARCELONA I KID CUP INFANTIL, EL 
PROPER DIA 7 D'ABRIL DE 2013, A LA ZONA ESPORTIVA DE CORRÓ 
D'AMUNT DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
VISTA la sol·licitud amb registre d’entrada número 2013/622, de data 22 de gener de 
2013, presentada per la senyora Alegria Comas Estany, en representació del Club 
Ciclista de Corró d’Amunt, en què sol·licita autorització per a la celebració de la Cursa 
de Mountain Bike, Open de Barcelona i Open Infantil Kid Cup, el 7 d’abril de 2013, a 
Corró d’Amunt, així com la col·laboració de la Policia Local per garantir el 
desenvolupament de la prova. 
 
VIST l’informe de l’Inspector Cap de la Policia Local, en què fa constar que la cursa es  
realitzarà a la Zona Esportiva de Corró d’Amunt i es desenvoluparà per diversos carrers 
i camins del nucli de Corró d’Amunt que són zones urbanes de titularitat municipal, i 
que no hi ha cap inconvenient per a la tramitació del corresponent expedient 
d’autorització. Afegir que l’àrea de Seguretat Ciutadana recolzarà el servei de Policia 
Local per tal de garantir la seguretat dels participants i dels usuaris de la via en els llocs 
de competència municipal, així com la regulació del trànsit a les zones afectades pels 
participants i assistents a la prova, que consistirà en dos agents de servei extraordinari 
durant sis hores i comportarà una despesa de 361,80€, i que correspon a l’organització 
la correcta senyalització del recorregut de la prova. 
 
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 és necessari l’informe favorable del 
organisme titular de les vies per on ha de transcórrer, i que aquestes són de titularitat 
municipal. 
 
AQUESTA Àrea de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de juny, 
l’adopció dels següents 
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ACORDS: 

 

Primer.- AUTORITZAR la celebració de la cursa de Mountain Bike Open de Barcelona 
i Open Infantil Kid Cup a la Zona Esportiva de Corró d’Amunt, el dia 7 d’abril de 
2013, tenint en compte, però, la necessitat que l’organització de la prova disposi de 
personal i mitjans de senyalització suficients per cobrir els punts del recorregut, i 
caldrà que l’organització es coordini amb els responsables policials per cobrir els 
punts assignats, i que una vegada finalitzades les curses, l’organització vetllarà perquè 
es retiri la senyalització col·locada. 
 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Club Ciclista Corró d’Amunt. 
 
Data  7 de febrer de 2013 
 
- PROPOSTA DE SOL·LICITUD D'ACTUALITZACIÓ DE VALORS 
CADASTRALS DELS BÉNS IMMOBLES URBANS DEL MUNICIPI DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS, A L'EMPARA DEL QUE PREVEU LA LLEI 
16/2012  
 
Data 14 de febrer de 2013 
 
- APROVAR LA SOL·LICITUD DE LA INCLUSIÓ EN LA CONVOCATÒRIA 
PER A LA FORMULACIÓ DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE 
CATALUNYA 2013-2016 
 
Data 21 de febrer de 2013 
 
- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACTIVITAT TITULADA TALLER DE LA 
MEMÒRIA I TALLER D'HISTÒRIA DE VIDA, PROMOGUT PER L'ÀREA DE 
SANITAT I GENT GRAN   
 
Data 28 de febrer de 2013 
 
- PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A L'APAGADA DE DIFERENTS 
PUNTS DE LLUM, AMB LA FINALITAT DE REDUIR EL CONSUM 
ENERGÈTIC 
 
Data  14 de març de 2013 
 
- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB LA 
RESIDÈNCIA LES FRANQUESES DEL VALLÈS PER A L'IMPULS DEL 
PROJECTE SOLIDARI "COMPARTINT TAULA" 
 
 
 



 

 

PLE 08-04-13 

6 

Data 21 de març de 2013 
 
- PROPOSTA D'APROVACIÓ PER INTEGRAR EL SERVEI D'ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL MASSAGRAN EN EL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL EL GEGANT DEL PI PER AL CURS 2013-2014 I APROVAR 
L'ACORD AMB LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS, EMPRESA 
ADJUDICATÀRIA DEL SERVEI DE L'EBM EL GEGANT DEL PI 
 
DECRETS 
 
Decret 280/2013 de data 15 de març de 2013-04-04 
- Disposar que es faci el corresponent  edicte de correcció d’errades materials de l’edicte 
de l’acord plenari de data 20 de desembre de 2012, d’aprovació definitiva de la 
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013, publicat al BOP de 
Barcelona de data 31 de desembre de 2012 
 
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE: 
 
Registres d’entrada: 
 

- Sol·licitud del Club Petanca per la utilització del Consell del Poble els 
dies 17 de febrer, 3-10 i 24 de març, 14 d’abril, 1 i 19 de maig i 2 i 16 de 
juny pel Torneig de Lliga del Montseny 
- Sol·licitud del Club Petanca per la utilització del Consell del Poble per fer 
una calçotada el dia 16 de febrer de 2013 
- Sol·licitud del Club Petanca per la utilització de la sala del Consell per 
reunió Lliga del Montseny i sopar el dia 2 de febrer de 2013 
- Sol·licitud del Consorci de Normalització Lingüística per disposar del pati 
del Consell el dia 20 d’abril de 2013 per trobada de voluntaris per la llengua 
- Sol·licitud  de l’AVV de Sant Mamet  de les instal·lacions del Consell per 
celebrar el carnestoltes el dia 9 de febrer de 2013 
- Trameten de l’AVV de Sant Mamet  documentació per la justificació de la 
subvenció exercici 2012 
- Sol·licitud del Grup Teatre Boina de la sala gran tots els dijous,  els 
mesos de juny i juliol els dilluns i dijous i el divendres 2 d’agost de 2013 
- Trasllat d’acord del Ple del dia 31 de gener de 2013 de l’Ajuntament 
ratificant el nomenament del vocal del Consell. 
- Sol·licitud de l’AVV de Sant Mamet del local per assaig de tango, tai-txi i 
sardanes 
- Sol·licitud de l’AVV de Sant Mamet  de les antigues escoles per el dia 1 
d’abril per celebrar les caramelles i el 28 d’abril per celebrar Sant Jordi 
- Sol·licitud  del Club Ciclista per celebrar la festa del soci del club pel 
proper dia 28 d’abril 
- Sol·licitud del Sr. Josep Gomez Pericas de la sala petita del Consell per 
reunió treballs pessebre i passatge del Terror 
- Sol·licitud de l’AVV de Sant Mamet de la sala els dilluns i dijous per fer 
classes de pintura 
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- Sol·licitud de l’AVV de Sant Mamet de la sala per el 10 de març per 
celebrar el Dia de la Dona 
- Sol·licitud de l’AVV de la sala petita per el dia 9 de març per tindre lloc 
una reunió amb relació a la V Edició Cova de la Castanyera quedant 
anul·lada la sol·licitud de Josep Gomez Pericas 
- Sol·licitud del Consorci de Normalització Lingüística de la sala gran per 
l’actuació dels cors amb motiu de la VII Trobada Voluntariat per la Llengua 
- Sol·licitud del Patronat de Cultura de les instal·lacions del Consell per 
fer-hi el Casal d’Estiu. 
- Tramet la Unió Esportiva la justificació corresponent a l’exercici 2012. 
- Sol·licitud de Les Franqueses Imagina Associació de Participació i Debat 
Polític de la sala del Consell per assemblea el dia 27 d’abril. 
- Invitació d l’AVV de Sant Mamet a la Festa de les Caramelles  que tindrà 
lloc el dia 1 d’abril. 
 

Registres de sortida: 
 

- Comuniquem al Club Petanca el trasllat del seu escrit al Patronat 
d’Esports (RE 2012/40) amb relació a les inquietuds per les instal·lacions de 
la zona esportiva. 
- Comuniquem a la Unió Esportiva el trasllat del seu escrit al Patronat 
d’Esports i a l’àrea d’Obres i Serveis (RE 2012/41) on sol·licitaven una plaça 
de minusvàlids a la zona esportiva. 
- Comuniquem al Grup Teatre Boina la correcta justificació de la 
subvenció de l’exercici 2012 
- Comuniquem al Club Ciclista l’acceptació de la justificació de l’exercici 
2012 
- Comuniquem al Club Petanca l’autorització de la sala per el dia 2 de 
febrer per la reunió amb motiu de la Lliga del Montseny 
- Comuniquem a l’AVV Sant Mamet  autorització Festa de Carnestoltes 
dia 9 de febrer de 2013  
- Comuniquem al Club Petanca autorització instal·lacions per esmorzar 
amb els clubs participants 
- Comuniquem al Club Petanca autorització instal·lacions per celebrar la 
calçotada el dia 16 de febrer de 2013 
- Comuniquem a l’AVV Sant Mamet autorització sala petita pels assajos 
de la Coral,  el divendres fins finals d’any. 
- Comuniquem a l’AVV Sant Mamet el trasllat del seu escrit a l’àrea 
d’Obres i Serveis on sol·licitaven  la reparació de les bústies de Can 
Mateuet. 
- Trametem a l’àrea d’Obres i Serveis trasllat de la instància presentada 
per l’AVV Sant Mamet  on sol·licitaven la reparació de les bústies de Can 
Mateuet. 
- Comuniquem al Club Ciclista resposta invitació Open Barcelona i Kid cup 
el proper 7 d’abril. 
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- Comuniquem al Club Petanca l’acceptació de la justificació de l’exercici 
2012. 
- Comuniquem al Grup Teatre Boina autorització sala gran per assajos 
obre de teatre 
- Comuniquem a l’AVV Sant Mamet la correcta  justificació de la 
subvenció de l’exercici 2012. 
- Comuniquem a l’AVV Sant Mamet  l’autorització de les instal·lacions per 
diverses activitats(Tango, Tai-txi i Sardanes) 
- Comuniquem a l’AVV Sant Mamet autorització de les instal·lacions per la 
celebració de les Caramelles el dia 1 d’abril i la festa de Sant Jordi el 28 
d’abril. 
- Comuniquem al Consorci Normalització Lingüística autorització del pati 
per la VII Trobada del Voluntariat per la llengua el proper 20 d’abril. 
- Comuniquem a l’AVV Sant Mamet autorització sala per preparació de la 
V Edició Cova Castanyera el dia 9 de març de 2013. 
- Comuniquem a l’AVV Sant Mamet autorització sala per esmorzar i 
xerrada “Dia de la Dona” el dia 10 de març de 2013. 
- Comuniquem a l’AVV Sant Mamet autorització sala gran  els dilluns i 
dijous per cursos de pintura. 

 
 
Després d’haver llegit els acords i resolucions adoptades pels diferents òrgans 
de govern, des de la darrera sessió del Consell,  el Sr. Ramírez diu que si 
qualsevol persona vol informació més detallada, ho pot demanar. 
 
III.- INFORMACIÓ DE LA FESTA MAJOR 
 
El Sr. Bernabé comença explicant que l’any passat ja es va intentar tirar 
endavant la creació de la Comissió de Festa Major i va ser un total fracàs, 
continua insistint  en la importància de crear-la i explica que la seva finalitat 
seria coordinar els actes de la Festa Major i el seu pressupost. 
 
El Sr. Ramírez afegeix que comptarien amb el recolzament del Consell. 
 
 La Sra. Pou intervé i diu que ja hi ha uns actes contractats, que potser hagués 
calgut dir alguna cosa abans de contractar-los. 
 
El Sr. Forns diu que creu que serà difícil que surtin persones del poble que 
enllacin amb les entitats i creu que el millor és que ho faci el Consell. 
 
Un veí formula diverses preguntes: 
¿Quina responsabilitat té la Comissió de Festa Major? Té de controlar l’entrada 
i tots els diners de les entitats? I dels pressupost que es dóna, que passa amb 
els diners que sobren? 
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El Sr. Bernabé respon que principalment la seva funció seria  coordinar i fer 
propostes pròpies, no es partiria de zero perquè el Consell aportaria uns 
2.500,00 euros, i els grans actes els pagaria  l’Ajuntament a través de Cultura. 
 
Intervé la Sra. Lourdes i diu que en aquests moments les entitats ja estan 
implicades,  l’únic que faltaria seria la Comissió i poder triar les orquestres. 
 
La Sra. Pou intervé i diu que és penós que la Comissió estigui a tot arreu 
menys aquí. 
 
Una veïna diu que a més a més del que ha dit la Sra. Lourdes, faltaria una 
persona que controlés els diners. 
 
 La Sra. Conxita diu sí i hauria d’administrar-los i donar-los a les entitats, i aquí 
és on ella veu el problema i diu : I qui administra aquests diners? Perquè no tan 
sols es això, sinó,  i qui ve a treure i posar cadires?.... 
 
El Sr. Bernabé abans de donar pas al següent punt del dia diu que si de cara a 
l’any vinent algú està interessat  “aquí estarem”. 
 
El Sr. Ramírez afegeix que a la propera reunió que  hi haurà per tirar endavant 
el cartell de la Festa Major es parlarà i es concretarà  més el tema. 
 
 
 
IV.- DONAR COMPTE DE LA PROBABILITAT DE DIMISSIÓ DE L CONSELL 
DEL POBLE 
 
El Sr. Bernabé explica al públic assistent que  des de fa un temps  es va 
plantejar i es va portar a plenari una sèrie de millores del poble que en 
repetides ocasions s’havien demanant i que sempre eren les mateixes. Al 
porta-ho al Ple, l’alcalde va agafar el compromís i durant un cert temps es van 
fer una sèrie d’actuacions. 
Però en l’últim Consell del Poble part dels membres van tornar a plantejar que 
l’Ajuntament s’havia aturat i que encara faltaven coses a fer. Es va tornar a 
plantejar que si l’Ajuntament no es prenia en serio les subvencions a Corró 
d’Amunt o si l’Ajuntament realment no podia portar-les a terme que ho digués, 
hi havia gent del Consell “jo en principi no” que plantejava fer una dimissió en 
grup “evidentment si era en grup jo també”. A continuació dóna la paraula a el 
Sr. Ramírez  perquè respongui. 
 
El Sr. Ramírez  parla d’una sèrie de millores que es van demanar a l’última 
reunió interna però que no són les millores demanades en el Llistat de 
Greuges. 
 
- Plaça de Minusvàlids a la zona esportiva: s’han senyalitzat dues places. 
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- Instal·lar un repetidor a la part de baix de la zona esportiva: Hi ha un 
pressupost, si se li dona el vist i plau es tirarà endavant. 
 
- Modificar el funcionament del polsador de la llum del lavabo de minusvàlids: 
Es canviarà el funcionament o s’incrementarà el temps. La Sra. Lourdes diu 
que ja està fet. 

 
- Llum del camp de futbol està fossa: S’esperarà a tenir més coses per aprofitar 
l’elevador, perquè costa diners. 
 
- Aixetes dels vestuaris no funcionen: Ja estan reparades 
 
El Sr. Forns diu que això no pertany a la Llista de Greuges, i el Sr. Ramírez 
contesta amb relació al Llistat de Greuges: 
 
- Zona d’aparcament al c/ Major de Can Suquet: hi han queixes perquè en la 
plenària de setembre van presentar el projecte i havien més places de les que 
hi ha, a més a més,  la Sra. Lourdes diu que de les quatre places que hi ha al 
cantó del carrer Tibidabo en realitat són tres perquè el contenidor està dintre de 
les places, el Sr. Bernabé respon  que hi ha el problema del mirall de visibilitat. 
Així mateix, diu que les dues places que hi ha al cantó del carrer Unió, suposen 
un perill, has d’obrir-te perquè hi han cotxes aparcats i els cotxes que baixen 
del carrer Tibidabo com que no tenen mirall per poder mirar,  baixen directes.  
 
El Sr. Josep Maria Ramírez intervé i diu: “algú va fer un estudi, algú s’ho devia  
va mirar, i ho va decidir un tècnic”. 
 
Es prenc nota i es passarà nota a l’àrea per fer la consulta. 
 
- El Sr. Ramírez informa que ja s’estan multant els cotxes que estan mal 
estacionats al c/ Major. 
 
- El Sr. Bernabé diu que en relació als sotracs que hi ha també al c/ Major, sap 
que es van traslladar fins allà els tècnics per tal de fer una valoració. 
 
El Sr. Ramírez continuant dient: 
 
- En quan a arreglar les voreres on es van tallar els pins , informa que des de la 
setmana passada ja s’han iniciat les obres. 
 
El Sr. Gontán prenc la paraula i diu que li sembla una mica greu, i una falta de 
respecta cap al Consell del Poble i la seva gent, que s’hagi de plantejar una 
possible dimissió perquè es faci alguna cosa. 
 
El Sr. Ramírez pregunta què és el que falta de la Llista de greuges,  i afegeix 
que es va agafar el compromís de fer-ho durant aquest any 2013, que són 
coses que es venen demanant des de fa deu anys i ara volen que es faci en 
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quatre mesos, i torna a repetir que es va agafar el compromís de fer-les durant 
aquest any 2013 i estem al mes d’abril. 
 
Davant que el Sr. Ramírez se sent atacat,  el Sr. Ferran aclareix: “crec que no 
és una responsabilitat teva, tu no representes al govern, ets  vocal del Consell, 
t’estem demanant com a vocal que ho transmetis al govern, com ho estem fent 
tots”. 
 
El Sr. Ferran continua dient:  el que em sembla una falta de respecta és que 
s’hagi d’arribar aquest punt perquè es facin les coses, sabem que es tenien de 
fer les actuacions durant l’any 2013, el que s’afegeix a tot aquest sidral i voleu 
resoldre amb unes obres, és una falta de respecta institucional cap al Consell 
del Poble. 
Començant pel tema del grup de música, pel tema de no fer cas del que es 
demana des de el Consell i fins i tot pel reconeixement propi de l’alcalde cap al 
President del Consell del Poble, que va dir que s’havia equivocat i en canvi 
prenc decisions alienes a les decisions que es prenen en el Consell, aquesta és 
la queixa, i malauradament hem d’esperar a que surti en l’ordre del dia un punt 
com la probabilitat de dimissió, i que membres del Consell estiguin farts, perquè 
se solucionin les coses materials, no les coses institucionals. 
 
El Sr. Ramírez torna a preguntar què coses falten de la Llista de Greuges. 
 
El Sr. Forns prenc la paraula i diu que amb relació a la Llista de Greuges, es va 
demanar saber de qui era titularitat la carretera, vol saber si s’ha rebut 
resposta, o hem d’esperar tot l’any?, i afegeix que si els ressalts de la carretera 
no els fa la Diputació,  que els faci l’ajuntament. Hi ha una sèrie de coses que  
creu que són molt més importants que quasi bé la festa major, i pregunta també 
si se sap alguna cosa del camí de Can Cabeça, si s’asfaltarà o no. 
 
El Sr. Ramírez li contesta que la titularitat és de la Diputació, s’ha demanat  per 
escrit però encara no s’ha rebut resposta de la Diputació. 
 
En quan als ressalts, diu que posa a disposició de qualsevol veí o del Consell,  
la consulta de les sancions que la Diputació ha arribat a posar a l’Ajuntament. 
Explica que s’ha recuperat el projecte inicial tant de l’entrada com de la sortida 
de Corró d’Amunt, i que està a l’espera de que li donin dia i hora amb el 
responsable de carreteres de la Diputació per parlar amb ells. 
 
El Sr. Forns contesta que llavors s’està actuant i no en tenen coneixement. 
 
En quan al manteniment dels camins, el Sr. Ramírez informa  que 
concretament amb el camí de Can Cabeça ja hi ha un conveni signat amb 
l’Ajuntament de Les Franqueses, Cardedeu i el Consell Comarcal, hi ha una 
subvenció, els diners hi són i ara falta que es tregui a concurs perquè una 
empresa ho faci. 
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Un veí proposa que ara que s’estan arreglant les voreres que es pensi perquè 
siguin adaptades als minusvàlids. 
 
Un veí expressa que si hi ha voluntat per part de l’Ajuntament es tingui en 
consideració que fa molts anys que s’estan demanant coses i no es 
compleixen, hi ha gent que han format part del Consell hi han marxat 
desil·lusionats, i demana per part de l’Ajuntament serietat. 
 
La Sra. Pou intervé i diu que al Ple  de novembre es va dir que a la setmana 
següent vindrien a pintar el Consell i a data de avui encara no s’ha fet. 
 
Amb relació al canvi del pany de la sala del Consell, el Sr. Bernabé i el Sr. 
Ramírez demanen disculpes perquè va estar una errada de comunicació amb 
l’àrea, i no es va comunicar a les entitats abans de que es realitzés el canvi. 
 
El Sr. Bernabé explica que s’ha donat una còpia de la clau de la sala del 
Consell al president de cada entitat, i que ningú més excepte el president de 
cada entitat podrà tenir còpia. 
 
La Sra. Conxita diu que ella ho troba bé. 
 
El Sr. Ramírez  afegeix que es prendran mesures a qualsevol persona que faci 
servir la sala sense autorització, i insisteix que la clau només la ha de tenir el 
president de cada entitat. 
 
Entre els assistents manifestant que potser milloraria molt replantejar un canvi 
en l’estructura del Consell, creuen que hi ha una confusió entre el que tindria de 
ser una taula d’entitats i troben a faltar una taula ciutadana,  que sense 
pertànyer a cap entitat tingués opinió. Creuen que es pot millorar la 
representativitat  i que no ha de quedar exclusivament limitada a les entitats. 
 
El Sr. Ramírez prenc la paraula i diu que la idea del Consell de Poble, es 
transmetre a l’Ajuntament les iniciatives del poble. 
 
El Sr. Mauri afegeix que ell és representant d’una entitat però que també 
defensa els interessos del poble. 
 
La Sra. Conxita intervé i diu que en comptes de ser quinze com som ara, que hi 
entrin cinc més del poble. 
 
La Sra. Lourdes diu que llavors s’haurien de revisar els estatuts, i aquest veí 
respon: “potser caldria revisar-los”. 
 
Entre els assistents proposen fer un debat  sobre el Consell del Poble per saber 
que opina la gent i que esperen del Consell, també tornen a insistir que caldria 
més representació veïnal dintre del Consell. 
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El Sr. Bernabé diu que ell creu que aquest debat  tindria d’anar més enfocat a 
perquè la gent no ve als Consells. 
El Sr. Ramírez diu que en la propera reunió interna ho debatran amb els 
membres del Consell. 
 
El Sr. Gontán explica que en aquest moments només estan aprovats els 
estatuts, el reglament està aprovat pel Consell però no ha passat pel Ple, 
manifesta que hi ha la oportunitat de replantejar el tema del Consell i intentar  
millorar-lo, i proposa penjar el reglament a la web  i debatreu a la propera 
plenària. 
 
Una veïna demana un aclariment davant els comentaris que hi han en relació a 
si  tots els representants del Consell del Poble cobren. 
 
El Sr. Ferran respon i diu que només hi ha tres persones que cobren el dia que 
té lloc la plenària, la resta de gent és voluntària, i afegeix que fan la mateixa 
activitat que pot fer qualsevol veí, i això creu que s’ha de reconèixer. 
 
V.- INFORMACIONS DE LES ENTITATS 
 
El Sr. Josep M. Ramírez del Club Ciclista Corró d’Amunt explica als assistents 
que el dia 7 d’abril va tenir lloc l’Open de Barcelona i Kid cup, que va aplegar al 
voltant de 270 persones, gent del municipi i gent dels municipis del voltants, i 
diu que això ens posa en el mapa i que creu que és bo pel poble. 
 L’activitat es va desenvolupar molt correctament, es va fer ús de la zona 
esportiva, i un cop més es va tornar a tallar la carretera per fer-la servir com 
aparcament, dèficit que té la instal·lació. Va agrair l’assistència de l’Alcalde i del 
Sr. Ramírez a l’entrega de premis. 
 
També informa que el proper 19 de maig s’està organitzant  la 1a Cursa de 
muntanya El Trencacoll, és la primera que es fa a tot el municipi de Les 
Franqueses, informa que si algú està interessat poden trobar la informació al  
bloc, facebook, pàgina web. 
 
El Sr. Mauri del Club Petanca també informa que el dia 6 d’abril va tenir lloc la 
XVI Trobada de Petanca a la zona esportiva de Corró d’Amunt, organitzada pel 
Club de Petanca Corró d’Amunt i el Patronat d’Esports 
 
La Sra. Mª Àngels Pou de l’A.V.V. Sant Mamet informa que el proper dia 28 
tindrà lloc la celebració de Sant Jordi, fa saber que s’estan fent un recull literari  
i que hi hauran roses, llibres i xocolatada. 
 
VI.-TORN OBERT DE PARAULES 
 
- Es reclama el taulell d’anuncis que estava a l’entrada del Consell i que era de 
l’AVV Sant Mamet, es prenc nota i es demanarà que es torni a posar. 
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- També es parla del problemes que hi ha perquè arribi Internet. 
 

- Es va demanar que s’arreglessin les bústies de Can Mateuet i la Sra. M. 
Àngels Pou demana saber com està aquesta reclamació, el Sr. Bernabé 
contesta que segons el que li va dir la regidora s’està mirant de canviar totes 
les bústies. 

 
No havent més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor Bernabé aixeca 
la sessió, quan són dos quarts de deu de la nit. 


