PLE 28-1-13

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ
D’AMUNT
Data: 28 de gener de 2013
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20:40 a 22:00 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
Mònica Sánchez, secretaria
Excusa la seva assistència:
Josep Mauri Pey, del Club de Petanca 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.
Comenta que si no hi cap objecció les plenàries que tenen lloc a l’hivern
(novembre, gener i març) començaran a les 20h en comptes de les 20:30h, així
s’acorda.
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 DEL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2012
RATIFICAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A
LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS
DECLARAR L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT I DE LES ANTIGUES ESCOLES
DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS COM A BÉ
CULTURAL D'INTERÈS LOCAL (BCIL)
APROVAR LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS
AMB REFERÈNCIA A L'1 DE GENER DE 2012
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA PER PREVENIR ELS DESNONAMENTS DE LA
RESIDÈNCIA HABITUAL
PLE DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2012

APROVAR EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT
DE
LA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA,
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, L'AJUNTAMENT DE CANOVELLES,
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, L'AJUNTAMENT
DE LA ROCA DEL VALLÈS, L'AUTORITAT DEL TRANSPORT
METROPOLITÀ DE BARCELONA I L'EMPRESA SAGALÉS, SA, PER A LA
MILLORA DEL SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS PER
CARRETERA A GRANOLLERS, CANOVELLES, LES FRANQUESES DEL
VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS
APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L'EXERCICI DE 2013
APROVAR INICIALMENT ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA
CORPORACIÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI DE 2013
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ ALS SUBJECTES OBLIGATS
AL PAGAMENT DE TAXES JUDICIALS
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Juntes de Govern Local
Data 29 de novembre de 2012
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI DE
COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA A SUBSCRIURE ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES
DEL VALLÈS PER A L'EXECUCIÓ D'OBRES DE MILLORA DE LA
SENYALITZACIÓ DE LA INTERSECCIÓ ENTRE LA CARRETERA BV-5151
I EL CAMÍ DE MARATA
VIST l’escrit RE 2012/8436 de data 26 de novembre, en què la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona tramet la minuta de
conveni que té per objecte establir un marc formal de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en ordre a l’execució de les obres
de Millora de senyalització de la intersecció entre la carretera BV-5151 i el camí de
Marata del terme municipal de les Franqueses del Vallès.
ATÈS que les obres a executar, segons la memòria valorada confeccionada per la
Diputació, ascendeix a la quantitat de 56.042,27 €, IVA inclòs, dels quals, l’ajuntament
es farà càrrec de la quantitat de 1.120,95 €, equivalent al 2 per 100 del cost de
l’actuació.
ATÈS que es considera necessària aquesta actuació per tal de millorar la seguretat viària
en aquest tram.
VIST el què disposa l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, article 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
AQUEST regidor d’Urbanisme proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb
el que disposa el Decret de l’Alcalde núm. 606/2011, de 29 de juny, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la minuta de conveni de col·laboració interadministrativa a
subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
per a l’execució de les obres de millora de la senyalització de la intersecció entre la
carretera BV-5151 i el camí de Marata del terme municipal de les Franqueses del
Vallès.
Segon.- AUTORITZAR la despesa, xifrada en 1.120,95 €, amb càrrec a la partida
pressupostària núm. 11 4501 60931 Altres inversions en infraestructures i equipaments
del pressupost vigent de la Corporació.
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Tercer.- TRASLLADAR aquests acords a la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, a l’Àrea d’Obres i Serveis i Seguretat
Ciutadana d’aquest Ajuntament.
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC DE LA
VIA TURÍSTICA PER A VIANANTS I CICLABLE D'ENLLAÇ ENTRE ELS
NUCLIS HISTÒRICS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS AMB LA VIA
VERDA DE L'EIX CONGOST FINS A LA MAR MEDITERRÀNIA (ESCRITS
URBA 2012/157)
Data 13 de desembre de 2012
PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ D'UNA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ
D'ACCIONS
FORMATIVES
ADREÇADES
PRIORITÀRIAMENT
A
TREBALLADORS/ORES DESOCUPATS/DES, PER A L'ANY 2012
Data 10 de gener de 2013
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT I
L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PEL PROGRAMA
DE SALUT ESCOLAR
Data 17 de gener de 2013
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ D'UNA CAMPANYA DE
DONACIÓ DE SANG AL MUNICIPI, A CÀRREC DEL BANC DE SANG I
TEIXITS DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:

Registres d’entrada:
- Entrada del Club Ciclista de Corró d’Amunt de la justificació de la subvenció
rebuda any 2012
- Sol·licitud de Les Franqueses Imagina Associació de Participació i Debat
Polític de les instal·lacions del Consell per el dia 12 de gener de 2013 per fer-hi
l’assemblea.
- Escrit del Club Petanca de Corró d’Amunt comunicant les inquietuds per
l’estat de les instal·lacions de la zona esportiva de Corró d’Amunt.
- Escrit de la Unió Esportiva de Corró d’Amunt sol·licitant una plaça
d’aparcament de minusvàlids al pàrquing de la zona esportiva de Corró
d’Amunt.
- Escrit de la Unió Esportiva de Corró d’Amunt, comunicant el nou representant
de la seva entitat al Consell.
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- Entrada del Club Petanca de Corró d’Amunt de la justificació de la subvenció
rebuda a l’any 2012.
- Entrada del Grup Teatre Boina de la justificació de la subvenció rebuda a l’any
2012.
- Sol·licitud de l’Associació de Veïns de Sant Mamet de Corró de la presencia
policial amb motiu de la recepció dels patges reials el dia 4 de gener de 2013.
- Sol·licitud del Club Petanca de Corró d’Amunt de la sala el proper dia 9 de
febrer per la celebració de la Lliga del Montseny.
- Sol·licitud de la Associació de Veïns de Sant Mamet de la reparació de les
bústies situades a Can Matauet.
- Escrit del Club Ciclista de Corró d’Amunt, convidant al president a l’Open de
Barcelona i Kid Cup el proper dia 7 d’abril del 2013.
- Sol·licitud de l’Associació de Veïns de Sant Mamet de la sala del Consell, per
tot l’any, els divendres de 20:30h a 22:00h per assaig de la Coral
Registres de sortida:
- Comuniquem al Grup Teatre Boina termini presentació justificació
subvencions any 2011-2012
- Comuniquem al Club Ciclista Corró d’Amunt termini presentació justificació
subvencions any 2011-2012
- Comuniquem a la Unió Esportiva Corró d’Amunt termini presentació
justificació subvenció any 2011-2012
- Comuniquem al Club Petanca Corró d’Amunt termini presentació justificació
subvenció any 2011-2012
- Comuniquem a l’ AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt termini presentació
justificació subvenció any 2011-2012
- Sol·licitem a la Unió Esportiva Corró d’Amunt la comunicació per escrit de la
renuncia del Sr. Rafa Moyano i el nom del nou representant en el Consell.
- Sol·licitem que les parets del Consell del Poble siguin pintades perquè han
quedat tacades després de la IV edició del Túnel del terror
- Comuniquem a l’AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt autorització sala pel
proper dia 1 de desembre per celebració d’un sopar amb els voluntaris del
Túnel del Terror
- Comuniquem al Club Ciclista de Corró d’Amunt autorització sala per el
proper dia 31 de desembre per celebrar sopar Cap d’Any.
- Comuniquem a l’AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt autorització de les sales
per fer-hi el Pessebre, IV Parc de Nadal i Taller de Fanalets.
- Comuniquem a Les Franqueses Imagina Associació de Participació i Debat
Polític autorització de les instal·lacions del Consell per el dia 12 de gener de
2013 per fer-hi l’assemblea.
- Trametem a l’àrea d’Esports l’escrit presentat per el Club Petanca de Corró de
diverses queixes de la zona esportiva de Corró.
- Trametem a l’àrea d’Obres i Serveis l’escrit presentat per la Unió Esportiva de
Corró on sol·liciten una plaça de minusvàlids al pàrquing de la zona esportiva
de Corró.
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- Trametem a l’àrea d’Esports l’escrit presentat per la Unió Esportiva de Corró
on sol·liciten una plaça de minusvàlids al pàrquing de la zona esportiva de
Corró.
- Comuniquem a l’Ajuntament de Les Franqueses el nom del nou representant
de la Unió Esportiva de Corró perquè sigui aprovat pel Ple.
- Comuniquem a la Unió Esportiva de Corró que hem donat trasllat a
l’Ajuntament del seu escrit RE 2012/42 relatiu al nomenament del nou
representant, perquè sigui aprovat pel Ple.
III.- COMPROMISOS ADQUIRITS PER PART DEL GOVERN PER AQUEST
ANY 2013
El Sr. Ramírez explica les actuacions que s’han portat a terme amb relació al
Llistat de Greuges. S’han senyalitzat correctament les zones d’aparcament de
l’avinguda Major de Can Suquet, també s’ha instal·lat la font d’aigua a la zona
esportiva i creu important finalitzar l’actuació de les voreres on s’han tret els
pins.
El Sr. Bernabé explica que es farà una instància des de el Consell del Poble
adreçada a l’Ajuntament per tal de saber les actuacions que estan disposats a
realitzar per aquest any.
En relació a la petició de posar ressalts a l’entrada i sortida de la carretera per
reduir la velocitat dels vehicles al seu pas pel nucli urbà, el Sr. Ramírez explica
que en principi és titularitat de la Diputació, de totes maneres es demanarà de
qui és aquest tram de carretera per establir si l’actuació l’ha de fer la Diputació
o l’Ajuntament.
S’acorda fer una petició des de el Consell del Poble a l’Ajuntament, perquè
aquest el traslladi a la Diputació i saber quines actuacions estan disposats a
realitzar.
El Sr. Forns insisteix que cal saber de qui és titularitat aquest tram de carretera,
per tal de reduir l’excés de velocitat.
El Sr. Ramírez informa que en breu es pintarà el Consell del Poble i que aquest
divendres juntament amb la regidora d’Obres i Serveis vindran per mirar de
trobar un altre lloc per ubicar el contenidor que hi ha situat a l’entrada del poble,
sense que això dificulti la visibilitat als cotxes que s’incorporen a la carretera, no
obstant el Sr. Forns fa el comentari que ningú vol un contenidor a davant de
casa seva.
El Sr. Bernabé afegeix que si algun veí vol venir ho pot fer.
També es fa saber que hi ha el contenidor de recollida de plàstic ubicat a la
zona esportiva que té la nansa trencada i està ple, es pren nota i es
comunicarà a l’àrea corresponent.
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IV.- INFORMACIÓ DE L’ARQUITECTE EN RELACIÓ AL PROJECTE
SECTOR C
El Sr. Bernabé comunica als assistents que l’arquitecte el Sr. Salvador Pou
encarregat de fer el projecte del Sector C no ha vingut perquè el projecte
encara no està acabat.
El Sr. Ramírez comenta que el Sr. Salvador Pou s’ha compromès a finalitzar-ho
a finals de febrer, que un cop ho hagi ensenyat als propietaris, intentarà en la
mesura que pugui portar-ho a la propera plenària.

V.- INFORMACIÓ RELATIA A LA CRUÏLLA DE MARATA
El Sr. Ferran Gontán comença explicant que no hi haurà rotonda.
Un veí pregunta si no estava ja aprovada la rotonda?
El Sr. Cardús contesta que la gent parla més del compte.
El Sr. Forns pregunta si és un projecte de la Diputació?
El Sr. Ferran explica que el projecte està fet, però que no es portarà a terme,
primer, perquè no hi han diners; i segon, perquè hi han veïns que no hi estan
d’acord.
El Sr. Ferran Gontán continua explicant que s’ampliaran més les cantonades
per tenir més visibilitat.
Interromp un veí i pregunta perquè gastar diners en fer això si desprès més
endavant es farà la rotonda.
Un altre veí afegeix que potser aquesta actuació provisional que volen fer, a la
llarga serà un perill, ja que la gent tindrà més visibilitat i encara no farà el stop ,
i afegeix que potser caldria mirar de fer una rotonda més econòmica.
El Sr. Ramírez explica que no només es tracta del cost de la rotonda, sinó
també de las indemnitzacions als propietaris dels terrenys afectats.
El Sr. Forns comenta que el més econòmic seria posar un semàfor.
Un veí afegeix, que gastar aquests diners per no fer una rotonda, el millor és
no fer res.
El Sr. Ferran continua explicant que hi aniran ressalts a banda i banda i millores
en la senyalització vertical.
Davant la gent que no hi està d’acord amb el projecte que ha presentat la
Diputació, el Sr. Ferran Gontán demana als assistents que es decideixi si volen
fer arribar un escrit demanant que facin la rotonda.
El Sr. Ferran comunica als assistents que demanarà que es porti el projecte
encara que sigui digital, que estarà a disposició de tothom, i que qualsevol
persona que tingui una queixa o suggeriment, faci arribar una instància a
l’ajuntament.
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Una veïna torna a comentar la possibilitat de posar un semàfor, el Sr. Ferran
explica que aquesta proposta va sortir a la reunió de pagesia i es va traslladar.
VI.- INFORMACIÓ RELATIVA AL QUART CINTURÓ
El Sr. Ferran informa que s’ha rebut una bona noticia en relació al Quart
Cinturó, explica que s’ha rebut una resolució de la Direcció General de Qualitat
i Avaluació Ambiental i Medi Natural on s’informa que el Ministeri declara tot
l’expedient caducat i que si es vol continuar amb la tramitació tindran de
començar de zero.
El Sr. Bernabé afegeix: “això no vol dir que no el tornin a fer, l’únic que costaria
molt més”.
VII.- INFORMACIONS DE LES ENTITATS
La Unió Esportiva de Corró d’Amunt comenta que el número de loteria que van
vendre ha estat premiat, i que els dimecres i divendres de 20h a 22:00h es
podrà cobrar.
VIII.-TORN OBERT DE PARAULES
- Una veïna demana passos de vianants a l’entrada i sortida del poble.
- Els carrers urbans de Corró (c/Camèlia, c/Tulipa, c/Gladiol, c/Gerani, c/Lliri i a
l’entrada del camí de Can Suquet) no tenen enllumenat públic.
- Un veí es queixa que quan hi han activitats esportives s’omple el carrer de
cotxes i no poden entrar el vehicles. Demana si es podria pintar de groc la part
de davant de l’entrada.
El Sr. Forns comenta que si es paga la taxa d’entrada de vehicles, es pot
demanar la placa de gual.
- El Sr. Bernabé recorda als assistents que els tres plens d’hivern (novembre,
gener i març) començaran a les 20:00h, en comptes de les 20:30h.
- Una veïna vol saber si s’ha trobat una solució pel tema de l’aparcament a la
zona esportiva.
- Un veí vol saber perquè s’han fet menys aparcaments a l’avinguda Major de
Can Suquet, explica que a la reunió plenari de data 24 de setembre de 2012, i
al butlletí de l’Ajuntament es va informar que es farien quatre aparcaments a la
banda dreta i dotze a la banda esquerra a l’alçada del carrer Tibidabo i carrer
Unió de Can Suquet i que només s’han fet dos aparcaments a la banda
esquerra i sis a la banda dreta. Es pren nota i es farà la consulta.
- També demanen que es revisin els miralls que hi han instal·lats a les cruïlles
per facilitar la visibilitat i que estan molt deteriorats.
No havent més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor Bernabé aixeca
la sessió, quan són les deu de la nit.
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