ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ
D’AMUNT
Data: 26 de novembre de 2012
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20:45 a 23:00 hores, aproximadament.
Lloc: Seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt
Hi assisteixen:
Rafael Bernabé Pérez, president
José Ramírez Alaya, vocal
Conxita Soldevila Bartolí, del Grup Teatre Boina
Josep Maria Ramírez Ruiz, del Club Ciclista de Corró d’Amunt
Josep Mauri Pey, del Club de Petanca 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.
Mònica Sánchez, secretaria
Excusa la seva assistència: Ferran Gontán Ferrer, vocal

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.
No obstant això, s’aprova l’esmena següent:
A Informacions de les Entitats ha de dir:
- La senyora Conxita Soldevila del Grup Teatre Boina informa que el proper dia
14 d’octubre tindrà lloc la Festa dels Avis.
- La senyora Mª Àngels Pou de l’AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt, informa
que al setembre han començat las classes de pintura, tai-txi i el divendres al
vespre l’assaig de la coral i sardanes, i que el proper dia 7 d’octubre està
previst celebrar la Festa de la Germandat, i que a finals d’octubre està previst
fer el Túnel del Terror i la celebració de la Castanyada.
A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia
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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 DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2012
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 695/2012, DE 23 DE
JULIOL, PEL QUAL ES NOMENA SECRETARI DE LA CORPORACIÓ
APROVAR L'ADHESIÓ I ELS ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS
PER LA INDEPENDÈNCIA
PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE LES
TARIFES DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA EN ALTA PER AL 2012
PLE DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2012
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 880/2012, DE DATA 1
D'OCTUBRE, EN QUÈ ES RESOL DEIXAR SENSE EFECTE LA DESIGNACIÓ
DEL REGIDOR ÀNGEL PROFITÓS I MARTÍ COM A MEMBRE DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL I QUART TINENT D'ALCALDE I LA DELEGACIÓ DE LA
DIRECCIÓ POLÍTICA DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I
PARTICIPACIÓ
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 881/2012, DE DATA 1
D'OCTUBRE, EN QUÈ ES RESOL DEIXAR SENSE EFECTE LES
DELEGACIONS AL REGIDOR ÀNGEL PROFITÓS I MARTÍ DE
COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D'HISENDA I RECURSOS HUMANS, AIXÍ
COM EL NOMENAMENT DEL SENYOR JOSEP MARIA JOVÉ I LLADÓ COM A
PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA I ASSESSORAMENT ESPECIAL
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 912/2012, DE DATA 3
D'OCTUBRE, EN QUÈ ES RESOL DESIGNAR A LA REGIDORA GISELA
SANTOS GONÇALVES COM A MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 913/2012, DE DATA 3
D'OCTUBRE, EN QUÈ ES RESOL DESIGNAR A LA REGIDORA GISELA
SANTOS GONÇALVES COM A QUARTA TINENTA D'ALCALDE
APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L'EXERCICI DE 2013
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Juntes de Govern Local
Data 4 d’octubre de 2012
PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES DE SERVEIS,
D'ACORD AMB L'EXPEDIENT OBRES DE SERVEIS 2012/17, A L'EMPRESA
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU, PER A L'OBERTURA, REPOSICIÓ
DE RASA I ESTESA DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE BT A 400V A EXECUTAR A
L'AVINGUDA MAJOR D'AQUEST TERME MUNICIPAL
VISTA la sol·licitud de llicència d’obres de serveis per a l’obertura, reposició de rasa i
estesa de línia subterrània de BT a 400V a executar a l’avinguda Major en
l’encreuament amb el carrer de la Unió d’aquest terme municipal, que l’empresa
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL ha sol·licitat en aquest Ajuntament en
data 6 d'agost de 2012, RE 2012/5811 i que es recull en l’expedient OBRES DE
SERVEIS 2012/17.
VIST l’informe emès pel cap de l’Àrea d’Obres i Serveis.
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 187 i següents del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme;
els articles 75 i 79 a 84 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i l’article 24.1.c) del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes
locals.
ATÈS que les obres es realitzen en una via de domini públic, es disposa d’un termini
d’execució de les obres de quinze dies per tal de restablir l’ús públic de la via.
AQUESTA Àrea d’Obres i Serveis 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
dels següents:
ACORDS:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres de serveis, d’acord amb l’expedient OBRES
DE SERVEIS 2012/17, a l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL, per a
l’obertura, reposició de rasa i estesa de línia subterrània de BT a 400V a executar a
l’avinguda Major en l’encreuament amb el carrer de la Unió d’aquest terme muncipal
d’acord amb l’informe emès pel cap de l’Àrea d’Obres i Serveis a tal efecte.
Segon.- APROVAR la liquidació núm. 1209000378 per import de 137,86 € pels drets i
taxes corresponents a l’expedient OBRES DE SERVEIS 2012/17 que haurà de satisfer
el titular de la llicència d’obres d’acord amb el que disposa la vigent Ordenança Fiscal
núm. 9 i 13 d’aquest Ajuntament.
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Tercer.- CONDICIONAR l’efectivitat de la present llicència d’obres de serveis a
l’estricte compliment de les condicions especificades a l’informe tècnic:
- El termini màxim per a l’inici de l’execució de les obres serà de 6 mesos, a comptar
aquest termini des del dia següent a la comunicació de la concessió de la llicència
d’obres de serveis.
- Atès que les obres es realitzen en una via de domini públic, es disposa d’un termini
d’execució de les obres de quinze dies per tal de restablir l’ús públic de la via.
- En el cas que sigui necessari ocupar la via pública, caldrà sol·licitar la
corresponent llicència especificant el temps i l’espai a ocupar.
Mesures preventives, de control i de garantia que són d’obligada aplicació a criteri
dels informadors, d’acord amb l’Ordenança Municipal de Cales i Canalitzacions
(Publicada en l’Annex V al B.O.P. Núm. 296 de data 11 de desembre de 1986)
−

−
−
−
−

−

Amb l’objecte de garantir la coordinació de l’activitat de les companyies
subministradores, les empreses i entitats explotadores de serveis hauran de
presentar a l’Administració Municipal, abans del 1 d’octubre de cada any, un
programa de les instal·lacions que projectin realitzar en vies i espai públics en el
transcurs de l’any següent. Aquest programa anual podrà ser revisat a instància de
les companyies subministradores o de l’Administració Municipal.
Abans de l’inici de les obres s’avisarà als serveis tècnics municipals a fi de
concretar els treballs a realitzar.
La llicència d’obres només es referirà a les instal·lacions proposades en la
sol·licitud referida.
Tota l’estesa de la línia elèctrica ha de passar obligatòriament pel traçat marcat en
el plànols.
La totalitat de les obres aniran a càrrec de l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA,SLU incloent la reposició íntegra de totes les zones afectades. En cas
d’afectar la calçada, aquesta es refarà en la superfície que considerin els Serveis
Tècnics Municipals.
Els tècnics municipals, havent valorat l’afectació del paviment de calçada per les
obres de canalització sol·licitades, conclouen que s’ha d’efectuar el creuament per
la zona que s’indica a les fotografies adjuntes:
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−
−
−
−

S’hauran de respectar les distàncies reglamentàries de protecció a calçada i a
altres serveis que discorrin enterrats.
Les obres proposades no afectaran altres instal·lacions ni mobiliari urbà, de
caràcter municipal o privat.
En cas d’afectació d’algun servei existent, es requerirà la solució més adequada per
part dels Serveis Tècnics Municipals.
Tot cobriment de rases haurà de tenir en tota la seva profunditat una densitat del
95% de l’assaig proctor modificat en voravies i calçades. El nombre de mostres que
es prendran per determinar la compactació ve definit de la següent manera:
-

−

−

−

−
−

Cales: 1 mostra
Rases de 0 a 20 m de llargada: 2 mostres
Rases de 20 a 40 m de llargada: 4 mostres
Més de 60 m de llargada: 1 cada 20 m

El reomplert de les rases s’efectuarà amb sauló compactat cada 25cm i es formarà
una base de paviment de grava-ciment de 30cm compactat al 95% de l’assaig
proctor modificat o en el seu defecte de formigó H-150. La calçada es rematarà
amb un paviment de 10cm de mescla bituminosa en calent tipus D-12. Les vores de
les rases hauran de quedar perfectament paral·leles i rectes. La reposició del
paviment tindrà, com a mínim, 40cm per cada costat de la rasa (essent la zona
reposada perpendicular a les voravies).
S’haurà de reposar tota la senyalització horitzontal i marques viàries que s’hagin
de destruir així com les de l’entorn immediat amb la finalitat que no sembli un
pedaç.
La reposició del paviment de les voreres no es limitarà a la zona d’obres realitzades
sinó que comprendrà tota la zona necessària per a mantenir la uniformitat del
paviment inicial, de manera que, en el possible no s’arribi a apreciar externament
l’obra. Els extrems de les rases s’hauran de construir obligatòriament, com a
mínim, a 40cm de la via.
Es reposaran totalment les voreres d’amplada igual o inferior a 1,30m.
El paviment de les voreres a reposar serà del mateix tipus i textura que l’existent:
- S’afectaran llosetes senceres de manera que no quedi sense reposar cap
lloseta deteriorada per l’obra o en mal estat que li sigui adjacent encara que
no hagi estat afectada directament per l’obra.
- Es disposarà una base de formigó H-150 de 10cm de gruix.
- La col·locació de les peces de panot es realitzarà amb morter amassat,
quedant prohibida la col·locació amb morter en sec i col·locat a l’estesa.

−
−
−

Totes les reparacions realitzades en les canalitzacions de serveis, requeriran el visti-plau dels Serveis Tècnics Municipals i de les companyies afectades.
La reparació de canalitzacions de serveis es realitzarà amb un tub d’igual o
superior qualitat a l’original i de diàmetre similar.
En cas d’afectar a la instal·lació d’Enllumenat Públic, es donarà avís immediat als
Serveis Tècnics municipals i l’empresa concessionària del Servei.
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−

−
−

−
−

Si es dóna el cas, la canalització d’enllumenat públic es repararà amb junta de
cinta adhesiva vulcanitzada, no s’admetrà la reparació dels conductors elèctrics
d’enllumenat públic.
A fi d’evitar possibles avaries en la xarxa del servei de distribució d’aigua potable,
es realitzarà preavís a l’empresa concessionària del servei, SOREA, SA.
Durant el transcurs de les obres, es vetllarà per garantir el pas segur dels vianants.
Es realitzarà la senyalització vial necessària i es requerirà avís amb suficient
antelació a la Policia Municipal a fi de preveure les incidències en la regulació del
transit en cas de tall o invasió del vial afectat. La companyia serà responsable de la
col·locació de la senyalització reglamentària i de la delimitació de la zona en obres
mitjançant tanques o altres elements anàlegs per tal que tanquin totalment les zones
de treball així com del seu manteniment fins que finalitzi l’obra.
La neteja del vial, un cop realitzades les obres, es realitzarà mitjançant màquina
escombradora i es retiraran immediatament les deixalles o materials sobrants.
Les obres tindran un període de garantia de dos anys. Durant aquest termini,
l’empresa vigilarà i tindrà cura del bon estat de l’obra, procedint a les necessàries
reparacions que ordeni l’Administració Local.

Quart.- NOTIFICAR aquests acords a l’empresa interessada.
PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A LA UBICACIÓ DE DUES NOVES
ZONES D'ESTACIONAMENT A L'AVINGUDA MAJOR DE LA
URBANITZACIÓ CAN SUQUET I REFORÇAMENT DE LA SENYALITZACIÓ
A LA ZONA
VIST que entre les atribucions de la policia local es troba la regulació, inspecció i
control del trànsit així com proposar modificacions i noves senyalitzacions a les vies de
competència municipal.
VIST l’informe del Inspector en cap de la policia local, en el qual fa constar que arran
d’inspecció realitzada a la zona de l’avinguda Major de Can Suquet, seria convenient la
implantació de noves zones d’estacionament, essent el punt idoni per aquestes zones les
indicades a reportatge fotogràfic que s’acompanya, situades, la zona anomenada A
sentit Can Suquet de la Serra abans de la cruïlla amb el carrer Unió i que seria de quatre
estacionaments, i la zona anomenada B sentit carretera de Cànoves abans de la cruïlla
amb la sortida del carrer Tibidabo, i que seria de vuit estacionaments, atès que en
aquesta cruïlla, l’amplada de la via permet la creació d’aquests nous estacionaments.
ATÈS que per tal de reforçar la seguretat dels usuaris de la via, s’hauria d’instal·lar un
mirall a la cantonada dreta de la sortida del carrer Tibidabo amb l’avinguda Major
(davant de la zona A), per tal que els vehicles que surtin del carrer Unió es puguin
incorporar en ambdós sentits amb plenes garanties de seguretat, i limitar la velocitat a
l’entrada a l’avinguda Major per tots dos costats a 30 km/h.
AQUESTA Àrea de seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local, d’acord
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 ubicació de dues noves zones d’estacionament a l’avinguda
Major de Can Suquet a la cruïlla amb els carrers Unió i Tibidabo, de quatre
estacionaments sentit Can Suquet de la Serra i vuit estacionaments sentit carretera de
Cànoves.
Segon.- AUTORITZAR la instal·lació d’un mirall a la cantonada dreta de la sortida del
carrer Tibidabo amb l’avinguda Major (davant de la zona A), així com limitar la
velocitat a 30 km/h. a l’entrada a l’avinguda Major per tots dos costats per tal de
reforçar la seguretat del usuaris de la zona.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’àrea de Serveis Municipals, per tal que la
Brigada Municipal d’Obres procedeixi a la senyalització horitzontal i vertical de les
noves zones d’estacionament, de limitació de velocitat, així com a la instal·lació del
mirall.
Quart.- La realització d’aquesta proposta queda condicionada a la confirmació tècnica
per part de l’àrea d’Obres i Serveis i a la existència de crèdit pressupostari suficient un
cop efectuada la seva valoració econòmica.
Data 11 d’octubre de 2012
DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA DEL MANIFEST DE DATA 21 DE
SETEMBRE DE 2012 EN CONTRA DE LA PROPOSTA D'INCREMENT DEL 70%
DE LA TARIFA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA D'AIGÜES TER
LLOBREGAT
Data 18 d’octubre de 2012
PROPOSTA INCOANT EL PROCEDIMENT PER DECLARAR LA CADUCITAT I
ARXIU DE L'EXPEDIENT D'OBRES A NOM DE PEDRO COSTA PARERA PER A
LA CONSTRUCCIÓ D'UN COBERT AGRICOLA A CAN MARC DE CORRÓ
D'AMUNT - PARCEL·LA 53 DEL POLIGON 3 (OBRES D'URBANISME 2011/35)
VISTA la instància presentada en data 18 d’abril de 2011, amb RE 3121/2011, pel
senyor PEDRO COSTA PARERA en què sol·licita que li sigui concedida llicència
d’obres per a la construcció d’un cobert agrícola a CAN MARC DE CORRÓ
D’AMUNT - PARCEL·LA 53, d’aquest terme municipal.
ATÈS que en data 16 de juny de 2011, amb RS número 2011/3311 es va requerir al
senyor PEDRO COSTA PARERA, perquè aportés documentació indispensable per
continuar amb la tramitació de l’expedient OBRES D'URBANISME 2011/35, advertintlo que transcorreguts els terminis legalment establerts es procediria a l’arxiu de les
actuacions.
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VISTA la instància presentada en data 13 de juliol de 2011, amb RE 2011/5483, pel
senyor PEDRO COSTA PARERA, on aporta documentació per continuar la tramitació
de la sol·licitud de la llicència anterior.
ATÈS que en data 4 d’agost de 2011 i RS 2011/4342 es va requerir al senyor PEDRO
COSTA PARERA, perquè aportés documentació indispensable per continuar amb la
tramitació de l’expedient OBRES D’URBANISME 2011/35, advertint-lo que
transcorreguts els terminis legalment establerts es procediria a l’arxiu de les actuacions.
ATÈS que en data 8 de maig de 2012 i RS 2012/2268 es va reiterar el requeriment
anterior.
ATÈS que s’ha superat amb escreix el termini concedit sense que l’interessat hagi
aportat la documentació.
VIST l’informe de l’arquitecta municipal.
VIST l’informe jurídic que s’incorpora a l’expedient.
TENINT EN COMPTE el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en relació amb l’article 42 de la mateixa norma; l’article 92 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú; els articles 79 i 81 del Decret 179/1995, de 13 de
juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals;
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb
el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de juny, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- INCOAR el procediment per declarar la caducitat i l’arxiu de l’expedient
d’obres 2011/35, iniciat per aquest Ajuntament a instància del senyor PEDRO COSTA
PARERA, per a la construcció d’un cobert agrícola a CAN MARC DE CORRÓ
D’AMUNT - PARCEL·LA 53, d’aquest terme municipal.
Segon.- APROVAR la taxa per a llicències urbanístiques corresponent a l’expedient
OBRES D'URBANISME 2011/35, per un import de 132,00 €, d’acord amb el que
disposa l’ Ordenança Fiscal núm. 9 corresponent a l’any 2011 d’aquest Ajuntament.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada fent-li avinent que, en
un termini de 15 dies a comptar des de la notificació, pot formular les al·legacions que
siguin oportunes i convenients.
Quart.- ADVERTIR a l’interessat que, transcorregut el termini anterior, aquest
Ajuntament procedirà a declarar la caducitat i l’arxiu del present expedient.
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Data 25 d’octubre de 2012
PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I
MEDI NATURAL, EN EL MARC DE L'ORDRE AAM/155/2012 DE 6 DE JUNY
PER REALITZAR EL MANTENIMENT AL VOLTANT DE LA URBANITZACIÓ
"CAN SUQUET"
ATÈS que en la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 21 de juny de 2012,
va acordar, entre d’altres, ACOLLIR-SE a la convocatòria de subvencions per als anys
2012-2013 del DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL de la Generalitat de Catalunya, en el marc de
l’ordre AAM/155/2012 de 6 de juny, per realitzar el manteniment de la franja de
protecció perimetral al voltant de la urbanització “can Suquet” I SOL·LICITAR una
subvenció per import de 2.400 euros.
ATESA la resolució del DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL de 4 d’octubre de 2012, en què s’atorga
a aquest Ajuntament en el marc de l’ordre AAM/155/2012 de 6 de juny, una subvenció
per import de 2.400 euros.
AQUESTA àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat 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
ACORDS:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció del DEPARTAMENT D’AGRICULTURA,
RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL de la Generalitat de
Catalunya de 4 d’octubre de 2012, en què s’atorga a aquest Ajuntament en el marc de
l’ordre AAM/155/2012 de 6 de juny, una subvenció per import de 2.400 euros, per
realitzar el manteniment de la franja de protecció perimetral al voltant de la
urbanització “Can Suquet”.
Segon.- GENERAR CREDIT a la partida 10 4141 22706 01.- Programes prevenció
incendis forestals del pressupost de despeses de la corporació per a l’exercici de
2012, per import de 2400 euros i a la partida 01 45082 subvencions activitats
Generalitat. del pressupost d’ingressos de la Corporació
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords DEPARTAMENT D’AGRICULTURA,
RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL de la Generalitat de
Catalunya.
PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A LA RECTIFICACIÓ DE LA DATA DE
CELEBRACIÓ DE LA 1a EDICIÓ DE LA CURSA DUAL BIKE DE CATALUNYA
A LA ZONA ESPORTIVA DE CORRÓ D'AMUNT EL PROPER DIA 28
D'OCTUBRE DE 2012
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VIST l’escrit RE núm. 2012/4894, de data 3 de juliol de 2012, presentat per la senyora
Alegria Comas Estany, en representació del CLUB CICLISTA DE CORRÓ
D'AMUNT, en què sol·licita la col·laboració de la policia local per a la realització de la
1a. Cursa de Dual Bike de Catalunya a la zona esportiva de Corró d’Amunt el proper
dia 21 d’octubre de 2012, i que va ser aprovada en Junta de Govern Local de data 19 de
juliol de 2012.
TENINT EN COMPTE que la direcció de la prova, com a conseqüència de les
inclemències del temps, la direcció de la prova va optar per l’ajornament de la mateixa,
i posposar la seva celebració per al proper diumenge dia 28 d’octubre de 2012.
ATÈS que per part de l’organització, tota la infraestructura de la prova es troba
preparada així com els reforços previstos per aquesta policia local per cobrir la prova.
AQUESTA Àrea de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia 606/2011, de 29 de juny, l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- AUTORITZAR la celebració de la “1a. CURSA DE DUAL BIKE”, el proper
dia 28 d’octubre de 2012, a la zona esportiva de Corró d’Amunt, de conformitat amb
l'informe emès pel cap d'Àrea de Seguretat Ciutadana.
Segon.- AUTORITZAR reforçar el servei de la policia local amb quatre agents a sis
hores extres cadascú, el que comportarà una despesa de 723,60 €.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords al Club Ciclista de Corró d'Amunt.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords al Servei Territorial de Trànsit de Barcelona.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA FASE DE PLANS LOCALS
D’OCUPACIÓ I PROGRAMES DE COL·LABORACIÓ SOCIAL ADREÇATS A LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR PER A LA
REALITZACIÓ D’OBRES O SERVEIS D’INTERÈS GENERAL I SOCIAL
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES HORES MÀXIMES ENCARREGADES PER
A LA PROPERA ANUALITAT SEGONS EL CONVENI PER A LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS ORIENTAL
Data 31 d’octubre de 2012
PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR PER A LA
REALITZACIÓ
D'UN
SERVEI
PSICOLÒGIC
I
D'UN
SERVEI
D'ASSESSORAMENT JURÍDIC EMMARCAT DINS EL PROGRAMA D'ATENCIÓ
A LA DONA, ANY 2012.
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Data 8 de novembre de 2012
PROPOSTA PER ASSUMIR DES DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES
DEL VALLÈS I DURANT EL 2013 LA GESTIÓ DEL PLA SUPRAMUNICIPAL DE
PREVENCIÓ DEL CONSUM DE LES DROGUES I LA PROMOCIÓ DE LA SALUT
C17
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
Data 15 de novembre de 2012
PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PELS PROGRAMES D'ÀMBIT
LOCAL DE FOMENT I ASSESSORAMENT A LA CREACIÓ D'EMPRESES I ALS
PROJECTES SINGULARS I/O EXPERIMENTALS DE SUPORT A LA CREACIÓ
D'EMPRESES, PER A L'ANY 2012
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:

Registres d’entrada:
- Sol·licitud de la sala per dur a terme activitat “Art-Therapia Hauschka”
- Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt per tenir més potencia de
llum per poder celebrar la castanyada i el Túnel del Terror.
- Sol·licitud de l’ AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt de la sala de les antigues
escoles per assaig de tango.
- Sol·licitud de l’Assemblea Nacional Catalana de l’ús de la sala del Consell pel
proper dia 24-10-12 per xerrada relativa a la independència de Catalunya.
- Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt de la instal·lació d’un punt
de llum al pati de les escoles per la castanyada i el Túnel del terror els dies 1,2 i
3 de novembre.
- Sol·licitud de la AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt disposar de 8 taules pel
Túnel del Terror
- Sol·licitud del Club Ciclista de Corró d’Amunt de la sala de les antigues
escoles per celebrar la festa de Fi d’Any el proper dia 31 de desembre.
- Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt de la sala de les antigues
escoles pel proper dia 1 de desembre per celebrar un sopar amb els voluntaris
del Túnel del Terror.
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- Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt de les sales des de el 28
de desembre fins passat reis per l’elaboració del pessebre, el dia 28 per
celebrar el IV Parc de Nadal i el dia 4 de gener el taller de fanalets i rebuda als
patges.
Registres de sortida:
- Sol·licitem a l’Ajuntament resposta al Llistat de Greuges
- Comuniquem a l’AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt resposta autorització
sala per la festa de la Germandat i Túnel del terror.
- Comuniquem a l’AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt resposta autorització
sala per tai-txi i Sardanes
- Comuniquem a l’AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt resposta autorització
utilització sala per assaig balls de tango els dilluns de 20h a 22h
- Comuniquem a l’Ajuntament ordre de pagament de las subvencions any 2012
i ajut llibre 2011
III. INFORMACIÓ: COMPTES DE LA FESTA MAJOR, PRESSUPOST 2012
Pressupost 2011-2012
Pren la paraula el senyor Bernabé i explica als assistents l’estat de comptes
corresponent a l’any 2011. També explica que aquest any 2012 el Consell
compta amb un pressupost de 10.350 € un 10% menys que l’anterior. Explica
les subvencions que han rebut les diferents entitats del poble i el cost que li ha
suposat al Consell la Festa Major. També comenta que quedarà un romanent
de uns mil i pocs d’euros i que intentarà que el romanent de l’any 2011 també
s’incorpori al d’aquest any.
El Sr. Ramírez explica que creu que no serà possible, però en canvi si que es
podria decidir en que destinar el romanent d’aquest any, ja que sinó es decideix
en que fer-ho servir tornaria a l’Ajuntament.
Un veí comenta que es podria presentar un Projecte ambiciós i anar acumulant
els romanents. La Sra. Conxita diu que si aquest romanent què no s’ha gastat
aquest any, es podria deixar en un compte.
El Sr. Bernabé diu que consultarà que es pot fer i informa que a la pàgina web
es penjara l’estat de comptes del Consell corresponent a l’exercici 2011.
Comptes de la Festa Major
El Sr. Bernabé informa que el cost aproximat de la Festa Major ha estat
gairebé de 6.000 €, dels quals 800 € corresponien als inflables, despesa que
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va subvencionar el Patronat d’Esports i que la resta ha estat subvencionada
per a el Patronat de Cultura.
El Sr. Bernabé fa una invitació per crear una Comissió de veïns i/o entitats per
organitzar la Festa Major, i anima als assistents a treballar-hi, perquè així es
pugui decidir en que destinar els diners.
La Sra. Conxita pregunta ¿Si hi ha un contracte, qui el firma? I els diners, quan
arriben? Abans o després?

IV. INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA
- Neteja de les instal·lacions: El Sr. Bernabé explica als presents que s’ha
arribat a un acord amb el complex esportiu perquè facin la neteja del recinte del
Consell del Poble, que fins ara el cost de la neteja era aproximadament d’uns
3.600 € i ara passarà a ser de uns 1.200 € anuals.
La Sra. Conxita pregunta: Qui agafarà la concessió? El Tasta Olletes? Qui
netejarà aquí?
El Sr. Ramírez contesta i diu: hem de provar i veure si funciona.
La Sra. Pou diu que la persona què ve a netejar té ordre de no netejar els
vidres que són alts, de no enfilar-se, que no pot netejar l’escenari ni l’habitació
dels fons i pregunta: Qui ho marca tot això?
Es contesta que això ho marca l’empresa encarregada de la neteja.
- Estacionament de vehicles dintre del recinte del Consell del Poble:
El Sr. Bernabé explica que li han arribat queixes perquè hi han cotxes què
estacionen dintre el recinte, puntualitza que no és una zona d’aparcament, que
només es pot entrar el cotxe per descarregar, i avisa a les entitats perquè ho
tinguin en compte.
El Sr. Forns pregunta si la clau del pivot és pública, i es contesta que sembla
ser que no hi ha clau, que el pivot només cal treure’l.
El Sr. Bernabé explica que canviaran tots els panys i que només hi haurà una
clau al Complex Esportiu, què serà qui portarà el control, i una altra clau a les
dependencies policials, inclús ell no tindrà clau.
El Sr. Mauri comenta que llavors tot el poble estarà sotmès a l’horari del
complex, i què precisament no el compleixen.
La Sra. Conxita diu que ella com a representant de la seva entitat vol que consti
que no hi està d’acord.
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El Sr. Bernabé demana l’aprovació dels assistents per disposar només d’una
clau què estarà en el Complex i l’altra a la Policia, tant de les sales com de la
porta d’accés al recinte. Es dóna a votació i s’aprova per 12 vots a favor i 6 en
contra. També remarca que insistiran en el tema de l’horari perquè sigui
complert.
La Sra. Conxita vol que quedi constància que els sis vots en contra són
precisament dels que la fan servir.
Un veí vol saber com es regularà l’aparcament dintre del recinte, i el Sr.
Bernabé contesta que el pivot que hi ha a l’entrada anirà amb clau, i de totes
maneres si hi ha molts inconvenients llavors es tornarà com abans.
- Lloguer Sala Consell del Poble: Explica la possibilitat de cobrar una quota
significativa per l’ús de la sala a les entitats que estiguin realitzant activitats i
que s’estiguin lucrant.
La Sra. Pous no hi està d’acord.
Hi ha gent què pensa que si es fan activitats és precisament per donar vida al
poble i què no hi estan gaire d’acord en cobrar una quota.
El Sr. Mauri comenta que si fas servir un local públic no pots guanyar res.
També es comenta que si no es cobra res, això podria donar lloc a que gent
sol·liciti la sala per realitzar la seva activitat totalment gratuïta, i que aquesta
quota seria per cobrir la despesa de la llum, calefacció..
El Sr. Mauri comenta que si és del poble podria pagar una quota i si és de fora
una altra.
Entre el public no tothom està d’acord, amb la qual cosa el Sr. Bernabé dóna
pas a la següent ordre del dia, i diu que ho acabaran de decidir.
5.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA RELATIU AL LLISTAT DE GREUGES
El Sr. Bernabé excusa la no assistència de l’Alcalde per motius personals, i
informa que el Sr. Ramírez donarà les respostes al Llistat de Greuges.
- Arreglar voreres a tot el nucli urbà i Can Suquet: Explica que s’ha portat a
terme la tallada dels pins i que s’arreglaran aquestes voreres. Que per aquest
any solament es farà això. Davant la pregunta per les voreres de Can Suquet ,
contesta que no hi ha previst fer res més aquest any.
- Mesures seguretat al poble i Can Suquet: En principi estaria pintat i
col·locades les senyals de velocitat 30 Km/h a Can Suquet. En relació a la
petició de posar un ressalt a la urbanització, explica que tindria de ser per
unanimitat de tots els veïns. També informa que el ressalt què s’havia demanat
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a la carretera no es pot posar perquè és de la Diputació i no donen cap més
autorització.
El Sr. Forns diu que el nucli urbà no és de la Diputació, i es demana que es
pregunti a l’Ajuntament de qui és la carretera.
Els membres del Consell en prenen nota i diuen que faran la consulta.
- Millora del manteniment dels camins: Explica que la concessió és la que hi
ha actualment, tot i que el Sr. Ramírez comenta que li han arribat noticies que
el camí de Can Cabeça s’asfaltarà.
- Enllumenat Zona Esportiva: Explica que s’han anat apagant un total de 10
fanals entre al pàrquing, la zona de la petanca i el pàdel. També s’està
tramitant una actuació perquè només es puguin encendre les llums de mig
camp.
Veïns avisen que les portes del complex estan totalment obertes tant a la
l’hivern pel tema de la calefacció com a l’estiu per l’aire condicionat i que això
suposa una gran despesa.
Els membres del Consell prenen nota.
- Transport Públic: No hi haurà cap modificació respecte als horaris ni al
recorregut perquè l’autobús arribi fins a Can Suquet.
- Aparcament vehicles al nucli urbà: Explica que tot i que consideren que
l’aparcament que hi ha és una mica just, és suficient durant la setmana, i el
problema està quan hi ha una activitat.
La Sra. Pou vol que se li pregunti a l’Alcalde si pot parlar amb algú e intentar
arribar a un acord per disposar d’un terreny per aparcar i així trobar una
solució.
El Sr. Bernabé diu que es mirarà el que costaria llogar un camp. També hi ha
un veí què fa la proposta de treure el parc que hi ha darrera de la zona
esportiva i fer aparcaments.
Es pren nota i es tindrà en compte.
- Contenidor d’escombraries davant Casa Bosc: Explica que on està ubicat
no és urbà i que a més a més no es farà una vorera només per accedir al
contenidor, potser caldria tindre en compte la possibilitat de canviar de lloc la
ubicació del contenidor.
- Esllavissades: Explica que dels pressupostos que tenen, el més econòmic
puja 6.000 €, què consistiria en plantar plantes per contindran les terres, però
en aquests moments es considera que no és prioritari.
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- Arreglar deficiències que té el Consell del Poble: L’aire condicionat ja s’ha
arreglat i vindran a pintar la propera setmana. També està previst fer una visita
amb el cap d’Àrea d’Obres i Serveis i les entitats per revisar totes les
deficiències que hi hagin. Un veí comenta que hi ha els xiprers de la part de
darrera que caldria revisar la distància i l’alçada.
VI.- INFORMACIONS DE LES ENTITATS
La Sra. Pou de l’AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt, informa que el proper dia
8 de desembre a les 11h del matí tindrà lloc al pati del Consell del Poble una
ballada de sardanes.
També informa que el proper dia 24 de desembre a les 23h tindrà lloc a
l’Església de Sant Mamet un concert cantat per la coral, a les 24h tindrà lloc
la missa del gall i seguidament es farà la inauguració del pessebre.
També informa que el proper dia 28 de desembre a les antigues escoles tindrà
lloc el IV Parc de Nadal, i el 4 de gener tindrà lloc el taller de fanalets i la
rebuda als patges.
El Sr. Mauri del Club de Petanca, informa que el dia 16 de desembre tindrà lloc
una melé, i tot el recollit anirà integrament destinat a la Marató de TV3, i que
estaran tot el dia des de les 9h fins les 21h per qui vulgui fer donatius.
VII.-TORN OBERT DE PARAULES
Es parla del tema de la ADSL i la telefonia mòbil, de las deficiències i els
problemes que hi ha en general al poble degut a que no hi ha prou cobertura.
Un veí explica que ell ha fet una reclamació a nivell particular i que caldria fer
una reclamació més generalitzada per intentar fer més força. En general hi
estan d’acord i creuen convenient fer una reclamació des de l’Associació de
Veïns.
Alguns veïns expliquen el problema que pateixen cada cop que hi han
tempestes o fortes pluges amb la llum, dies enrere van estar sense llum
gairebé dos dies.
Pel que fa al manteniment dels camins, un veí proposa que es traslladi a
l’Ajuntament la possibilitat de comprar maquinaria de segona mà i contractar
una persona que estigui les vuit hores fent el manteniment dels camins del
municipi, què seria molt més econòmic que el contracte que hi ha en aquest
moments, i a més a més crearia un lloc de treball.
També es comenta que dies enrere s’han canviat els comptadors de l’aigua i
s’han emportat els vells, quan eren de propietat, que ningú els ha comunicat
que ho farien. Es pren nota i es preguntarà a l’Ajuntament si la companyia de
l’aigua va comunicar aquesta actuació.
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No havent més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor Bernabé aixeca la
sessió, quan falten 10 minuts per les onze de la nit.
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