
ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ 
D’AMUNT  
 
Data: 30 de juliol de 2012 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Horari: 20:30 a 21:55 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 
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  
 
Mercè Gutiérrez, secretaria 
 
Excusa la seva assistència:  ningú 
 
 
Intervé el Sr. President, Rafael Bernabé, per donar la benvinguda als assistents 
i per agrair-los la seva presència a la sessió. 
 
I. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es procedeix a la lectura íntegra de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, 
la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia: 
 
II. INFORMACIONS DIVERSES.- Es procedeix a la lectura dels acords i 
resolucions adoptats pels diferents òrgans de govern de l’ajuntament de les 
Franqueses del Vallès des de la darrera sessió del Consell.  

ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

PLE DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2012 

RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 19 DE JULIOL DE 2012, 
PEL QUAL S’APROVA UNA REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS 
ELECTES, DEL PERSONAL EVENTUAL, DELS GRUPS MUNICIPALS I DELS PORTAVEUS 
D’AQUESTS 
 
APROVAR EL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A L’ANY DE 2013  



 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SUPORT 
AL MODEL D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L'ESCOLA 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT AL 
PACTE FISCAL 
 
 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT AL 
CORREDOR DEL MEDITERRANI 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOBRE LA REDUCCIÓ EN 
L’APORTACIÓ AL CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA   
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER RECUPERAR LA 
CONCESSIÓ DEL SERVEI EDUCATIU DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CLAUDI 
ARIMANY 
 
 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA RELATIVA A L’HABITATGE 
DE LLOGUER SOCIAL 
 
 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER SUPRIMIR LA TAXA 
DE L’EURO PER RECEPTA MÈDICA 
 

PLE DEL DIA 28 DE JUNY DE 2012 

 

S’APROVA: 
 
CREAR UNA COMISSIÓ LOCAL DE SEGUIMENT DE LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES 
DEL GASODUCTE MARTORELL FIGUERES EN EL TRAM QUE AFECTA EL MUNICIPI DE 
LES FRANQUESES DEL VALLÈS: 
 
 
 Primer.- APROVAR la creació d’una comissió local de seguiment de les obres 
 el gasoducte Martorell-Figueres, amb l’objectiu que vetlli, dins les seves 
 ompetències per la correcta finalització de l’obra, la seva seguretat, el 
 eguiment i l’avaluació dels treballs que s’hauran de realitzar per a la restauració 
 mbiental i morfològica i dels terrenys del municipi afectats per les obres i que 
 eculli totes les incidències detectades durant el decurs de les mateixes. 
 
 Segon.- ESTABLIR que la comissió estarà formada pels següents membres: 
  
 - Tècnics municipals: 
 
 · CRISTINA FUENTES MORENO, arquitecta Municipal 
 · MA. TERESA SERRA BENACH, cap d’àrea d’Agricultura, Territori i 
 Sostenibilitat 
 · Un membre de la policia local (a determinar) 
 - Representants dels propietaris afectats: 
 · ISIDRE ROQUERIAS CASSÀ, veí de Llerona 
 · RAMON VIURE RIBAS, veí de Corró d’Amunt 
 
Tercer.- INSTAR al Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio i a l’empresa 
ENAGAS, SA, perquè en el termini màxim d'un mes, constitueixin igualment una 
comissió mixta de seguiment integrada per la representació del Ministerio de Indústria 
ENAGAS, SA, Generalitat de Catalunya, ajuntaments afectats, i dos representants 



d'entitats conservacionistes del Vallès Oriental i Occidental, amb l’objectiu d’avaluar la 
correcta reposició física i vegetal del conjunt del territori afectat. 
 
Juntes de Govern Local 
 
Junta de Govern Local 21 de juny de 2012 
 
SOL·LICITAR, al DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA,PESCA, 
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL, en el marc de l’ordre AMM/155/2012 de 6 de juny, 
per realitzar el manteniment de la franja de protecció perimetral al voltant de la 
Urbanització “Can Suquet“, una subvenció per import de 2.400 euros,. 
 

Junta de Govern Local 19 de juliol de 2012 

 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REDUCCIÓ EN LES RETRIBUCIONS 
CORRESPONENTS DEDICACIONS EXCLUSIVES I PARCIALS DELS CÀRRECS ELECTES, 
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL, DIETES I INDEMNITZACIONS DE 
REGIDORS I APORTACIONS ALS GRUPS MUNICIPALS 
 

MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE: 
 
Registres d’entrada: 
 
Sol·licitud del Club Ciclista Corró d’Amunt de les instal·lacions del consell per el 
17 de juny per celebrar la cloenda de la lliga del Montseny. 
 
Escrit del Club Ciclista Corró d’Amunt, convidant al president el proper 28 de 
juliol  a les 21 h a la VII Caminada Nocturna. 
 
Sol·licitud del Club Ciclista Corró d’Amunt de la subvenció anual de 1420 euros 
per dur a terme les activitats: Open Ibèric  Internacional, Open de Barcelona i 
Kid Cup,VII caminada nocturna, 3 hores de resistència i el 1er dual bike de 
Catalunya. 
 
Sol·licitud de Unió Sportiva Corró d’Amunt de la subvenció anual per l’any 
2012. 
 
Sol·licitud del Club Petanca de Corró d’Amunt de la subvenció anual de 200 
euros per dur a terme “melé de Festa Major” 
 
Sol·licitud del Grup Teatre Boina de Corró d’Amunt de la subvenció anual per 
l’any 2012. 
 
Escrit del Club Ciclista Corró d’Amunt, convidant al president el proper 23 de 
setembre de 10 a 12 mati a la 6a cursa de 3 hores de resistència BTT a la finca 
Nissan i confirmació de la disponibilitat per participar en el lliurament de premis. 
 

 
III. INFORMACIÓ DE LA FESTA MAJOR 
 
Pren la paraula el senyor president, Sr. Bernabé, presenta el programa de la 
festa major i entrega un exemplar als assistents, també comenta que hi ha el 



dubte i que s’està acabant de consultar respecte a la traca final de la festa 
major, degut al alt risc d’incendis, no sabem si es podrà fer, no obstant estem a 
l’espera que l’àrea de la policia local ens comuniqui si es podrà portar a terme. 
 
El Sr. Bernabé explica que el pressupost de la festa major per aquest any 2012 
s’ha disparat i que encara s’han de fer els números i que es presentaran a la 
propera sessió. Respecte al pressupost de la festa major ha de parlar amb 
l’alcalde per buscar la forma de finançar aquesta. 
 
 
IV. DONAR COMPTE DE L’ESTAT DELS ASSUMPTES TRACTATS A LA 
SESSIÓ ANTERIOR   

La sessió continua amb les informacions del Sr. Ferran Gontan, vocal del 
Consell del Poble sobre assumptes que s’havien tractat en l’última sessió: 

- En relació al torrent de Can Suquet, s’ha parlat amb l’àrea de 
pagesia, que no tenien constància però que ho comunicaran a l’ACA 
per tal que facin les actuacions pertinents per netejar-lo. 

- Respecte a la queixa de que el camí de can Cabesa estava 
malament, ens han comunicat que en el mes d’agost es farà 
l’actuació per arreglar-lo 

- La neteja dels vorals de la ctra. de Cànoves: és competència de la 
Diputació i ens han informat que fan dos actuacions de neteja a l’any, 
que ja han fet la primera actuació i que falta per fer l’altre. S’ha 
sol·licitat la informació per que ens comuniquin quan vindran però 
encara no tenim resposta. 

- Les esllavissades que van provocar les pluges al camí de can Suquet 
una vegada informat a l’àrea corresponent ens han comunicat que ja 
s’ha fet l’actuació, tot i que el Sr. Moyano comenta que al matí encara 
no s’havia fet res.  

- Xarxa d’aigua potable: Servei municipal d’aigua potable de les 
Franqueses : es presenta el projecte de XARXA PROPOSADA A 
CORRÓ D’AMUNT, el Sr. President informa que l’alcalde s’ha 
compromès a no portar a terme aquesta actuació si no s’aprova pel 
consell del Poble. S’explica que el cost d’aquest projecte és de 
170.000 euros i que l’Ajuntament assumeix el 10 % i la resta el 90 % 
els veïns, suposant una despesa per veí d’uns 7000 euros 
aproximadament. 

- També s’informa que s’ha signat el conveni amb Sorea per la portada 
de l’aigua des de Sta. Digna a Can Suquet. 

- En relació als pins de la vorera a l’alçada de la casa del veí Sr. Mauri, 
es treuran, el cost l’assumirà l’Ajuntament donat que estan en zona 
de competència municipal. L’actuació te un cost de 3.500 euros, i 
només falta buscar la partida pressupostaria per pagar i que la 
brigada municipal arreglarà la vorera. 

- Sobre el tema de les heures de la zona esportiva; farà el 
manteniment l’empresa Vivers Belloc i també es posarà un reg 
automàtic. 



- Respecte el servei de transport, ens han comunicat que durant el 
mes d’agost no es prestarà aquest servei. 

- En relació a la sol·licitud de regular l’enllumenat de la zona esportiva, 
des de l’àrea de Serveis ens han comunicat que el mes de setembre 
ho miraran. 

- La poda del bosc de can Bruguera, està autoritzat i compleix la 
normativa vigent, per tant si es considera per part dels veïns que hi 
ha riscos cal que ens ho comuniquin per informar-ho. 

- L’aparcament en la zona del carrer principal de can Suquet, hi ha 
senyals de prohibit aparcar, es discuteix la possibilitat de retirar les 
senyals.  

V.- INFORMACIÓ DE LES ENTITATS 

El senyor  PRESIDENT dóna pas a les intervencions. 
 
Pren la paraula el Sr. Josep Maria Ramírez, del Club Ciclista de Corró d’Amunt, 
i manifesta que la caminada nocturna del passat dissabte va ser un èxit. 
  
TORN OBERT DE PARAULES.-   
 
El senyor  PRESIDENT dóna pas a les intervencions. 

Un veí demana que la policia local vagi més ha controlar per les zones rurals 
que no hi venen pràcticament mai. 

El camí de Can Viure, el cartell on indica els noms dels camins esta plena de 
pintades i es demana que es netegi. 

La rotonda que hi ha a l’alçada de les Quatre Llunes esta molt abandonada i 
bruta, demanen que es netegi. 

No havent més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca 
la sessió.   

 


