ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ
D’AMUNT
Data: 24 de setembre de 2012
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20:30 a 23:00 hores, aproximadament.
Lloc: Seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt
Hi assisteixen:
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
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
Rafael Moyano Collado, del Club de Futbol 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:
Rafael Bernabé Pérez, president
També hi assisteixen el Sr. Josep Randos, regidor de Seguretat Ciutadana, el
Sr. Joaquim Martín, Inspector Cap Policia Local i l’agent Pedro Jiménez.
Intervé el Sr. Ferran Gontán, per donar la benvinguda als assistents i per
agrair-los la seva presència a la sessió.
Interromp el Sr. Moyano per comunicar la seva dimissió, explica que el motiu
és perquè fa molt de temps que no aconsegueixen res.

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.
ACORDS:
Juntes de Govern Local

Data 26 de juliol de 2012
2-PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ
I MEDI NATURAL EN EL MARC DE L'ORDRE AAM/202/2012 DE 2 DE
JULIOL, PER AL FOMENT D'ACTUACIONS DE PROJECCIÓ, DIFUSIÓ,
PROMOCIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ DELS SECTORS AGRARI,
PESQUER, FORESTAL I ALIMENTARI CORRESPONENTS A L'ANY 2012
26-DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 690/2012, DE 23 DE
JULIOL, D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE
L'OBRA MANTENIMENT I MILLORA DELS CAMINS AMB ÀRIDS
RECICLATS PROCEDENTS DE LES OBRES
27-PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE D'OBRES DE
MANTENIMENT I MILLORA DELS CAMINS MUNICIPALS DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Data 30 de agosto de 2012
1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DEL CONTRACTE
MENOR DELS TREBALLS DE NETEJA DE LA LLERA DE LA RIERA
CARBONELL AL SEU PAS PER AQUEST TERME MUNICIPAL, TRAM
COMPRÈS ENTRE EL SECTOR MAS COLOMER I CAN CALET
ATÈS que aquest Ajuntament va posar en coneixement de l’Agència Catalana de
l’Aigua el deficient estat de conservació de la llera de la Riera Carbonell al seu pas per
aquest terme municipal, tot sol·licitant que es realitzessin les actuacions de manteniment
i conservació pertinents.
VIST l’escrit de l’Agència Catalana de l’Aigua, RE 2011/8770 de 30 de novembre, en
què comuniquen que tot i que les actuacions de manteniment i conservació de lleres a
les conques internes de Catalunya són matèria de la seva competència, actualment i per
manca de disponibilitat pressupostària no es pot concretar quan podrà fer-se càrrec de
l’actuació indicada.
ATÈS que per tal de garantir el correcte funcionament hidràulic de la riera Carbonell i
la millora ecològica de la mateixa, ha estat necessari executar, de forma urgent, els
treballs de manteniment i conservació del tram de la llera entre el sector Mas Colomer i
can Calet d’aquest terme municipal, procedint a la retirada de vegetació i altres elements
que creixien indiscriminadament ja que suposaven un perill i un obstacle per al pas de
l’aigua.
ATÈS que els treballs descrits en el paràgraf anterior tenen un cost de 6.726 euros IVA
inclòs.
ATÈS que el valor de contractació s’estima en 5.700 euros.

ATÈS que es tracta d’un contracte d’obres, l’objecte del qual és la neteja de la llera de
la riera Carbonell, tram comprès entre el sector Mas Colomer i can Calet d’aquest terme
municipal.
VIST que segons es desprèn de l’informe tècnic emès per la cap d’àrea d’Agricultura,
Territori i Sostenibilitat, el pressupost presentat per l’empresa ELS AVIS DE LA
FUSTA, SL és el més avantatjós per aquest Ajuntament.
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 111, 138,3 i concordants del
TRLCSP, relatiu a contractes menors, pel que fa a la seva durada i al seu import.
ATÈS que per Decret de l’Alcalde número 792/2011, de data 12 de setembre, es va
resoldre aturar la realització i el pagament de determinades despeses de l’Ajuntament i
els seus organismes autònoms, amb motiu de la tramitació de l’aprovació del pressupost
de l’Ajuntament per al que quedava de l’exercici 2011.
ATÈS que el Decret de l’Alcalde núm. 894/2011, de data 6 d’octubre, va resoldre
aclarir l’abast del Decret de l’Alcalde núm. 792/2011, abans esmentat, en el sentit
d’establir que queden exclosos o exceptuats de la mesura que en ell s’adopta els
pagaments de despeses que es puguin produir durant la seva vigència i que tinguin la
consideració d’absolutament inajornables o que, a criteri de la Junta de Govern Local,
tinguin la consideració de serveis directes, urgents i inexcusables a la ciutadania.
ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 1040/2011, de 10 de novembre, es va acordar
prorrogar la vigència del Decret de l’Alcalde núm. 792/2011, de data 12 de setembre de
2011, abans esmentat, i que la mesura que en ell s’hi adopta només podrà ser
exceptuada, igualment, en els casos previstos al Decret núm. 894/2011, també
mencionat.
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.- APROVAR l’expedient de contractació dels treballs de neteja de la llera de la
riera Carbonell, tram comprès entre el sector Mas Colomer i Can Calet d’aquest terme
municipal.
Segon.- APROVAR el contracte menor d’obres amb l’empresa ELS AVIS DE LA
FUSTA, SL en relació als treballs descrits en l’apartat anterior per un import de 5.700
euros més IVA, resultant un total de 6.726 euros IVA inclòs.
Tercer.- IMPUTAR aquest import a la partida 10 4141 21000 del pressupost vigent.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa interessada.

4.-PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL FUNCIONAMENT D'UN SERVEI
D'ORIENTACIÓ JURÍDICA A LA CIUTADANIA DURANT L'ANY 2012

Data 6 de setembre de 2012
5-PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES NORMES PARTICULARS DEL
PROCÉS D'ADJUDICACIÓ DE 12 HABITATGES DOTACIONALS
PROMOGUTS PER L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL EN RÈGIM DE
LLOGUER A LES PROMOCIÓNS DE "PLAÇA CATALUNYA" I "SECTOR J,
C/ MARTÍ I POL" DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
9-PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I L'AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS PER AL PROJECTE RODA
13-PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROGRAMA FORMATIU DRETS
HUMANS, SALUT I GÈNERE DINS DEL PROTOCOL MUNICIPAL
D'ACTUACIÓ PER A LA PREVENCIÓ I EL TRACTAMENT DE LA
MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA
14-PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR PER A LA
REALITZACIÓ D'UN SERVEI PSICOLÒGIC EMMARCAT DINS EL
PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA DONA, ANY 2012
29-PROPOSTA D'ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA DE
CONCERTACIÓ "XARXA BARCELONA - MUNICIPIS DE QUALITAT" 20122015

Data 13 de setembre de 2012
12-PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER
L'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA, EN EL MARC DE LA
RESOLUCIÓ TES/441/2011 D'1 D'AGOST, PER A LA UTILITZACIÓ D'ÀRID
RECICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, EN OBRES
PROMOGUDES PELS ENS LOCALS I EMPRESES PÚBLIQUES
MUNICIPALS DE CATALUNYA
Data 20 de setembre de 2012

MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:

Registres d’entrada:
- SOL·LICITA US SALA PETITA A PARTIR DEL 21-9-12 FINS NADAL TOTS
ELS DIVENDRES DE 2/4 DE 9 FINS LES 10 PER ASSAIG CORAL

- SOL·LICITA US SALA PER CLASSES DE TAI-TXI I SARDANES TOTS ELS
DIMARTS DE 2/4 DE 7 FINS LES 8 I DIVENDRES DE 2/4 DE 6 FINS LES 7
- TRAMETEN PRESSUPOST PER TALLAR PINS (PRESSUPOST DE “LA
ROSA” DE JARCENTER, S.L.)
- SOL·LICITA US LOCALS PEL 7-10 PER FESTA GERMANDAT I DEL 27-10
AL 3-11 PER TÚNEL DEL TERROR
- A.V.V SANT MAMET SOL·LICITA INGRES SUBVENCIÓ ANUAL
Registres de sortida:
- COMUNIQUEM RESPOSTA A SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ US SALA
PETITA CONSELL PEL 21-09-12 FINS NADAL
III. INFORMACIÓNS DE LA POLICIA LOCAL
Pren la paraula el senyor Gontán i presenta al Cap de la Policia Local, senyor
Joaquim Martín i comença a parlar dels següents temes:
Seguretat Ciutadana:
Explica que els robatoris que hi han per la zona, son robatoris anomenats
“robatoris misèria” normalment es produeixen a les cases rurals i que
augmenten amb més freqüència quan són Festes Majors, i que són difícils de
detectar ja que es produeixen en diferents horaris. Comenta que tot i els agents
que són actualment, som un poble segur, i explica que han arribat a un acord
de col·laboració amb els Mossos d’Esquadra per tal de disminuir aquest tipus
de delictes. Demana la col·laboració ciutadana , i informa que disposen de nous
mitjans com Twiter, amb el que el ciutadà pot comunicar-se amb la policia
davant qualsevol sospita. També presenta a l’agent Sr. Pedro Jiménez que
serà la persona que des de la policia vetllarà per las cases rurals del municipi.
Aparcament:
Explica que l’Avinguda Major de Can Suquet és un camí i que per allà hi
passen vehicles agraris, que a més a més hi ha una corba que dificulta la
visibilitat.
Presenta una proposta en la qual es dona opció a varies places d’aparcament a
l’alçada del C/Tibidabo i C/Unió i a la resta de l’Avinguda Major es seguirà
sense poder aparcar.
Alguns veïns comenten la possibilitat de posar senyals de velocitat de pujada i
baixada, o senyals de velocitat a 30 km/h, demanen fer alguna cosa sobretot
tema seguretat.
Seguidament el senyor Gontán fa les següents propostes i es dona a votació.
1- Senyal de velocitat a 30 km/h
Es dona a votació i s’accepta per unanimitat

2- Posar Radar esporàdicament per Can Suquet
Es dona a votació, 28 vots a favor, 1 en contra, abstenció ninguna.
3- Proposta dels tècnics de l’Ajuntament de marcar les zones d’aparcament
pujant l’Avinguda Major des de la carretera de Cànoves a l’alçada del
carrer Tibidabo i carrer Unió, col·locar 4 aparcaments a la banda dreta i
12 més a la banda esquerra.
Es dona a votació, vots a favor 25, en contra ningú, i ninguna abstenció.
El regidor de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, senyor Randós informa que en un
mes aproximadament estarà fet, i un cop es faci, faran venir la policia per
complir la norma.
El senyor Gontán també demana revisar la senyalització.

IV. INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA
- Barbacoa: El senyor Gontán explica als presents que el president del Consell
va tindre de declarar davant els Mossos per una denuncia efectuada per la
cremada de xiprers per una barbacoa realitzada al Consell.
Demana anar amb compte pel proper any e intentar buscar una altra ubicació si
fos el cas.
- Bus: Informa que a partir del 1 d’octubre l’autobús comptarà amb 4 viatges de
pujada i 4 de baixa.
Davant la pregunta de perquè es va treure la parada de Can Suquet, el senyor
Gontán respon que l’autobús abans era municipal i ara és intermunicipal, que
vol dir, que s’utilitza la línia de Cànoves, perquè sinó no es podria tenir.
- Comptes del Consell de Poble:
El senyor Gontán explica que només el cost de la neteja del Consell de l’any
puja 3.600 € aprox., que miraran de trobar una altra manera per poder reduir
aquest cost.

.
V.- DONAR COMPTE D’ASSUMPTES DIVERSOS (LLISTA DE GREUGES)
A la sessió interna es va parlar de portar un Llistat de Greuges al Ple i
comunicar que si no es trobava una solució abans de Nadal presentarien la
dimissió dels membres del Consell.
El senyor José Ramírez demana que s’expliqui el que s’ha fet i el que no, de
tots els assumptes.
El senyor Gontán informa als assistents del Llistat de Greuges, i a continuació
comenta que relatiu al tema dels pins s’han presentat diversos pressupostos i
que li sembla que es tirarà endavant.
El senyor Gontán comença a llegir la Llista de Greuges i pregunta als
assistents si volen afegir alguna cosa més.

Una veïna comenta que en comptes de posar ressalts a l’entrada i sortida del
poble (per qüestions de soroll), posar semàfors per reduir la velocitat i amb
l’ajuda d’algun radar.
El senyor Moyano torna a comentar que el tema de les esllavissades
provocades per les pluges al camí de Can Suquet, quan torni a ploure tornarà a
passar el mateix.
El senyor José Ramírez explica que en relació al tema de l’aparcament a la
zona esportiva, que s’estan fent negociacions no amb el primer terreny, sinó,
amb un altre propietari, per fer un aparcament provisionalment a l’altra banda
del torrent.
Una veïna demana poder pintar el Consell de Poble i arreglar una mica la
imatge, ja que s’estan portant a terme diferents activitats dintre del Consell.
Un altre veí també fa el comentari del problema dels cotxes que hi aparquen a
la cruïlla per anar al Tasta Olletas.
Finalment s’acorda portar la següent Llista de Greuges al Ple:
- Contenidor d’escombraries davant Casa Bosc ( solucionar accés al container)
- Enllumenat Zona Esportiva (estalvi energètic i reducció contaminació
lumínica)
- Transport Públic (parada a Can Suquet)
- Arreglar voreres i el paviment dels carrers a tot el nucli urbà i Can Suquet
- Millora del manteniment del camins
- Mesures seguretat al poble i Can Suquet (reducció velocitat en tot el nucli
urbà)
- Esllavissades produïdes per les pluges a l’entrada del camí i al parc de Can
Suquet
- Arreglar deficiències que té el Consell de Poble(pintar, aire condicionat,
neteja, etc...)
- Mesures per trobar una solució problema aparcament de vehicles al nucli urbà
El senyor Gontán fa una crida als regidors perquè s’ho prenguin seriosament.
El senyor Mauri comenta que es té de donar un vot de confiança, però sense
enganys ni mentides i demanar, saber els diners amb els que es poden
comptar, per poder gastar.
Demanen si el Consell pot posar prioritats a la Llista de Greuges, i el senyor
Josep Maria Ramírez contesta que qui té de posar prioritats és qui té els diners,
que digui la 1ra que és factible i l’ultima, i en quin temps.
El senyor Gontán demana l’aprovació dels assistents per presentar la Llista de
Greuges , es dona a votació i s’aprova per unanimitat, vots en contra: cap.

VI.- INFORMACIONS DE LES ENTITATS
El senyor Gontán dóna pas a les intervencions.
-Pren la paraula el senyor Josep Maria Ramírez, del Club Ciclista de Corró
d’Amunt, manifesta les moltes felicitacions rebudes a través del facebook i la
pàgina web per la celebració de les 3 hores de resistència BTT celebrada a
Can Sala. També informa que el proper dia 21 d’octubre es farà el 1er DUAL
BIKE que combina carretera i muntanya i convida a tothom que vulgui venir.
- La senyora Maria Àngels Pou de l’Associació de Veïns de Sant Mamet
informa que el proper dia 14 d’octubre es farà la Festa dels Avis i que al
setembre han començat las classes de pintura, tai-txi i el divendres al vespre
l’assaig de la coral i sardanes.
- La senyora Conxita Soldevila del Grup Teatre Boina informa 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.
VII.-TORN OBERT DE PARAULES
El senyor Gontán dóna pas a les intervencions.
Alguns veïns volen que s’expliqui els incidents haguts amb el tema del
Gasoducte. S’informa de les queixes d’alguns veïns propers a les obres per els
forts sorolls produïts per las nits degut a les proves de pressió que s’estan fent,
que consisteixen en omplir els tubs amb aigua i aire. Es contesta que s’estan
prenent mesures del soroll.
També s’informa que degut aquestes proves les aigües van anar a parar a la
llera de la riera Carbonell, deixant una capa fina de llots de color roig, tipus
argila. Que L’ACA ha agafat mostres de les aigües abocades per ser
analitzades i que paral·lelament l’Ajuntament també ha agafat mostres per
tindre un segon anàlisis.
No havent més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor Gontán aixeca
la sessió.

