ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ
D’AMUNT
Data: 26 de març de 2012
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20:30 a 22:50 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, que s’incorpora a la sessió una mica més tard
Lluís Muñoz Lloret, secretari
Intervé el Sr. President, el Sr. Rafael Bernabé, per donar la benvinguda als
assistents i per agrair-los la seva presència a la sessió.
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, sense modificacions.
No obstant això, es reitera la petició que les actes s’han de fer arribar amb
major antel.lació als membres del plenari. No obstant això, s’explica, per als
veïns que hi pugui estar interessats, que l’esborrany de l’acta es publicarà (com
ja s’ha fet en el cas d’aquest que ara s’aprova) a la pàgina web municipal
(també amb major antel.lació que fins ara).
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 i que es considera
que poden ser d’interès per als veïns del nucli de Corró d’Amunt.
ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió del dia 23 de Febrer de 2012
S’aprova MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES SOL.LICITANT LA MILLORA DELS SERVEIS D'AMPLA DE
BANDA PER CABLE A LES FRANQUESES DEL VALLÈS

S’aprova MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES, AMB UNA ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, SOBRE
EL CONVENI DE FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS
S’Aprova MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL DEL GOVERN DE
L'ESTAT
S’aprova MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL
MOBILITZACIONS ESTUDIANTILS

LFI

DE

RECOLZAMENT

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local 9 de febrer de 2012
S’APROVA LA PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ D'UNA SUBVENCIÓ DEL
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ D'UN ESTUDI
ADREÇAT A L'ANÀLISI D'OBTENCIÓ DE RECURSOS PER AL MUNICIPI
(l’import de la subvenció és de 2.400 euros)
S’APROVA LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA PRÒRROGA D'UN ANY
PER A L'ACABAMENT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A L'AVINGUDA MAJOR, 17 URBANITZACIÓ CAN SUQUET (OBRES D'URBANISME 2009/27)
Junta de Govern Local 16 de febrer de 2012
S’APROVA LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROGRAMA 2a FASE
(IMPRESSIÓ) 11è LLIBRE "CONSTRUCCIONS RURALS DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS: LA RIQUESA DE L'ARQUITECTURA
POPULAR". S’aprova la despesa per un import total de 4.800€, de conformitat
amb el programa esmentat i en el benentès que la mateixa significa una
reducció del 58% en relació al pressupost aprovat el 2011 en concepte de
Col·lecció les Franqueses.
Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2012
PROPOSTA D'APROVACIÓ D'ACTUACIONS I DE SOL·LICITUDS DE
SUBVENCIONS A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PELS AJUTS DE
SUPORT A SERVEIS I ACTIVITATS DE L'ANY 2012 DEL PLA DE
CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011

•

AVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL
o Control de la qualitat de l’aigua de les fonts naturals i pous (ajut
de caràcter no econòmic)

•

PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
o Pla d’Actuació Municipal en cas d’emergència per incendi forestal
(ajut de caràcter no econòmic)

S’APROVEN ELS DOS PROCESSOS PARTICIPATIUS A IMPULSAR
DURANT L'ANY 2012 PER PART DE L'AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS, EN LA DEFINICIÓ DELS POSSIBLES USOS
DEL PARC DEL FALGAR I EL CENTRE CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL
S’APROVA PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA
CURSA TREK 12 WILD WOLD SERIES (OPEN NACIONAL DE
RESISTENCIA), EL PROPER DIA 21 D'ABRIL DE 2012, A LA FINCA DE
CAN CAMP DE CORRÓ D'AMUNT DEL TERME MUNICIPAL DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS
Junta de Govern Local del dia 1 de març de 2012
S’APROVA PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA D'OBRES PER
A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE L'EXPEDIENT OBRES
URBANISME 2008/111 (OBRES URBANISME 2012/21)
S’APROVA PROPOSTA DE DENEGACIÓ D'UNA LLICÈNCIA OBRES PER A
LA DIVISIÓ HORITZONTAL TOMBADA DE LES PARCEL·LES 83-85-104
DEL POLÍGON 16 (EXPEDIENT OBRES D'URBANISME 2011/134)
Junta de Govern Local del dia 15 de març de 2012
S’APROVA PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A L'APAGADA DE
DIFERENTS PUNTS DE LLUM, AMB LA FINALITAT DE REDUIR CONSUM
ENERGÈTIC
S’APROVA PROPOSTA INFORMANT FAVORABLEMENT EL PAS DE LA
XXXII EDICIÓ DE LA MARXA CICLOTURISTA INTERNACIONAL "RUTES
DEL MONTSENY", EL PROPER DIA 15 D'ABRIL DE 2012, PEL TERME
MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
S’APROVA PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA PRÒRROGA D'UN ANY
PER A L'ACABAMENT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE DUES
NAUS SENSE ÚS AL CARRER PARPERS, 11-13 (OBRES D'URBANISME
2009/154)
S’APROVA
PROPOSTA
D'APROVACIÓ
DE
L'EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
PER A LA REDACCIÓ D'UN PROJECTE BÀSIC I SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ DEL FEDER 2007-2013, EIXOS 2 I 4 (redacció d’un projecte
bàsic de la via turística ciclable d’enllaç entre els nuclis històrics de les
Franqueses amb la via verda de l’eix Congost fins la mar Mediterrània”, per un
import total de 4.336,50 €, IVA inclòs.)
Junta de Govern Local del dia del dia 22 de març de 2012

S’APROVA PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A L'APAGADA DE
DIFERENTS PUNTS DE LLUM AMB LA FINALITAT DE REDUIR EL
CONSUM ENERGÈTIC
S’APROVA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC DE
LA VIA TURÍSTICA PER A VIANANTS I CICLABLE D'ENLLAÇ ENTRE ELS
NUCLIS HISTÒRICS DE LES FRANQUESES AMB LA VIA VERDA DE L'EIX
DEL CONGOST FINS LA MAR MEDITERRÀNIA
TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS
La regidora d’Obres i Serveis, la Sra.Vanesa García, és present a la sessió per
donar detalls d’aquesta i altres qüestions que són responsabilitat o en que hi
participa més activament que altres la seva regidoria.
En relació a l’autobús municipal, la regidora explica que s'ha trobat amb la
comissió dels veïns que es va constituir, amb la finalitat d’estudiar les
poropostes d’aquests (millora dels horaris com, per exemple, començar el
recorreguts una hora abans, un possible darrer trajecte més de pujada a última
hora del dia, etc...) També diu que es va parlar (i s’està estudiant) de la
possibilitat que l’autobús entri a Can Suquet, que passi per Milpins.
La Sra. García també informa d’una proposta de l’alcalde perquè el recorregut
passi pel barri de la Sagrera, l’escola Camins i les dependències de la Policia
Local. De tota manera la regidora, que reitera que està d’acord en la
conveniència de millorar el servei (i també la d’atendre les necessitats de les
persones amb mobilitat més reduïda), adverteix que cal estudiar detalladament
els pros i contres de cada pas que es doni i que això comporta que el tema
s’hagi de treballar encara un quant de temps (alguns canvis comporten haver
de refer altres mesures que s’havien instaurat, etc...). Per altra banda, reitera
que es podrà fer allò que permetin les arques municipals (en aquest sentit
avança que, probablment, sí que es podrà assumir l’última pujada a Corró
d’Amunt) i sempre en consideració a la demanda real del servei per part dels
usuaris. Els possibles canvis es continuaran estudiant amb l’empresa Sagalés
perquè, en el seu cas, es puguin realitzar quan abans millor, però,
probablement, no abans del mes de setembre.
Finalment, la regidora respon les preguntes concretes que, bàsicament en
relació a les mateixes qüestions abans esmentades, li formulen algunes
persones del públic.
El Sr. Bernabé manifesta que creu que, darrerament, s’han vist algunes
millores i que és bo que les persones que assisteixen a la sessió hàgin pogut
parlar obertament amb la regidora, tot i que matisa que “és clar” que no es
dóna el servei que el seu grup municipal voldria per al nucli de Corró d’Amunt.
Algunes queixes d’alguns dels veïns assitents a la sessió són que que el servei
ha perdut molt i que, de tant que ha perdut, es fa “desavinent” utilitzar-lo; que
no se soluciona la necessitat de la gent que ha d’anar a fer, per exemple,
analítiques a l’Hospital; que en altres trams, probablement menys necessaris

del recorregut, l’autobús va buit i que no s’ha estudiat suficientment el tema de
la “llançadora”.
Respecte d’aquesta darrera qüestió, la Sra. García diu que és cert que no s’ha
demanat expressament per la concessió d’aquesta i que es compromet a
estudiar-ho més. De tota manera, insisteix que també aquesta possibilitat haurà
d’anar vinculada al nivell real de la demanda.
El Sr Bernabé, que proposa que el servei arribi cada dues hores a Corró
d’Amunt, elogia l’actitud i l’interès mostrat per la regidora García en aquest
tema, més si tenim en compte que també ha d’intervenir per atendre altres
demandes del servei com, per exemple, que la genmt pugui arribar a l’hora a
l’institut o a les escoles dels seus fills/es.
Alguns veïns insisteixen que no cal que el servei passi tantes vegades pel
carrer del Tagamanent.
INFORMACIONS DEL PRESIDENT:
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA AL NUCLI
El Sr. Bernabé cedeix la paraula a la regidora d’Obres i Serveis.
La Sra. Vanessa Garciá explica que se sap que l’empresa pública Aigües TerLlobregrat ha acceptat la cessió a l’Ajuntament de la canalització de l’aigua i
que, per tant, de seguida que es formalitzi adequadament aquesta, es podran
fer les obres d’acabament de la connexió. Això permetrà que pugui arribar
aigua canalitzada a tot el nucli de Corró d’Amunt i que es doni servei també a
Can Suquet. Explica que SOREA els ha fet una proposta tècnica de com
s’haurien de fer les dites obres i mostra als assistents els plànols i el
pressupost de les mateixes. També comenta les finques a que afectarien les
obres i explica quin seria, d’acord a llei, el seu finançament.
El Sr. Moyano pregunta si l’obra es podrà fer aviat.
La regidora li contesta que creu que sí però que, en aquest moment, no ho pot
assegurar del tot.
El Sr. Mauri demana que es miri bé el cost del mencionat pressupost perquè li
sembla que s’ha fet una mica “a l’engròs”. També demana que es miri bé si els
veïns, que ja van pagar algunes obres en el seu dia, han de pagar-ne el posible
percentatge del que ha parlat la regidora.
Un altre veí demana que s’expliqui bé qui estarà obligat a conectar a la xarxa i
que s’estudiï, per tal d’abaratir el seu cost, que les obres es puguin fer quan es
desenvolupi el sector urbanístic del Pla Parcial del Sector C .
El Sr. Bernabé i el Sr. Gontán prenen la paraula per explicar que la intervenció
de la regidora García en aquest tema respon a la petició que van fer alguns
veïns en aquest sentit. Aclareixen, de tota manera, que el que ha explicat la
regidora és, almenys de moment, una proposta de treball i que si la gent ho
considera convenient, es pot convocar una reunió per tractar específicament i
més àmpliament el tema.

Per altra banda, la regidora d’Obres i Serveis informa també sobre la qüestió
dels pins del tram urbà de Corró d’Amunt de la carretera de Cànoves que fan
malbé les voreres i, en algunes èpoques de l’any, comporten problemes
d’erugues. Explica que s’han demanat dos pressupostos per la tala dels 11 pins
(que són de 4.100 euros, un, i de 3.400 euros, l’altre, i que, abans de fer res i
per prudència, es demanarà un informe jurídic sobre la titularitat dels pins i qui
hauria d’assumir el cost de la tala si finalment s’ha de fer aquesta.
Alguns veïns adverteixen que si no es fa aviat la tala, els pins causaran danys,
per la qual cosa es veuran obligats a fer la corresponent reclamació
compensatòria a l’ajuntament.
(en aquests moments, arriba el Sr. Forns)
Una veïna demana amb insistència que es fumiguen els dits pins.
El Sr. Mauri demana que la regidora es reuneixi immediatament amb les
persones més directament afectades per aquesta qüestió i que a la reunió es
miri d’arribar a un acord.
El regidor Sr. Ramírez contesta al Sr. Mauri que creu més adequat que s’estigui
a allò que dictamini l’esmentat informe jurídic.
Pel que fa al tema de les plagues o d’altres fenòmens d’aquest estil que puguin
afectar la vegetació o les infraestructuras municipals, el Sr. Bernabé demana
col.laboració als veïns en el sentit que quan es detecti alguna incidència
d’aquestes, amb perjudici per a persones o béns, siguin els meteixos veïns els
que avisin a la regidoria o a l’ajuntament que precisen dels seus serveis. Creu
que és clar que la regidora no pot disposar d’una brigada les vint-i-quatre hores
del dia i tots els dies de l’any.
Entre el públic, no tothom està d’acord amb el que ha dit el Sr. Bernabé.
El Sr. Forns es queixa que la seva intervenció sobre del contenidor del qual
parla ja fa més d’un any no li ha estat ben recollida a l’acta i, sobretot, que el
tema no està resolt.
El Sr. Bernabé demana que la regidoria d’Obres i serveis digui què s’ha de fer
exactament amb aquest tema del contenidor.
A instàncies dels Sr. Forns, es comenta que hi un bassal d’aigua, probablement
insalubre, al costat d’on hi havia hagut l’antiga depuradora ecològica, a la zona
de Can Calçons. Previ debat, s’acorda que, prèviament a acordar o a proposar
qualsevol mesura al respecte, s’enviarà una petició d’informació detallada a les

àrees d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat i d’Obres, Serveis i Medi Ambient
sobre els passos a seguir per resoldre aquest problema.
El Sr. Moyano insisteix en que s’ha de resoldre urgentment el problema dels
sotracs del carrer Major de la urbanització i també el de les pedres del parc,
que no està resolt del tot.
El regidor Sr. Ramírez demana un cert marge de confiança a l’equip de govern
per a problemes que vénen, en alguns casos, de molt enrere.
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE CAN CABEÇA
El Sr. Gontán recorda que el projecte de pavimentació del camí de Can Cabeça
es troba en període d’exposició pública fins el 2 d’abril (per la qual cosa, encara
es poden presentar al.legacions) i diu que es pot consultar directament a la web
municipal. Eplica, a grans trets, com va anar la reunió que es va fer al
divendres passat, al mateix Consell del Poble, amb els veïns que s’havien
interessat per assistir-hi i la subvenció de la qual es disposa per a realitzar-lo, si
més no parcialment. Diu que a la reunió, ell va presentar una proposta
d’actuacions amb intenció d’arribar a un consens amb els veïns que hi van
assistir (crear o recuperar la Comissió de Camins i que no es faci cap actuació
fins que aquesta es constitueixi i tracti adequadament el tema). No obstant, no
va ser possible arribar a l’esmentat consens.
A continuació, es discuteix sobre si el grup de LFI està polititzant o no aquest
tema al Consell, atès que la dita formació política ha convocat una reunió amb
els veïns per explicar el seu posicionament a la mateixa seu del Consell. Tant
el Sr. Bernabé com el Sr. Ferran Gontan responen les acusacions del sr. Mauri
negant-ho amb rotunditat i afirmant que, com a partit que són, poden donar a
conèixer als veïns aquest o qualsevol altre tema que afecti el municipi i allà on
vulguin o puguin. Aclareix el Sr. Bernabé que el nom “Consell del Poble” només
es menciona, al full en que s’informa de la reunió (de caràcter, per tant,
merament informatiu), com a lloc on es fa aquesta. El Sr. Bernabé diu al Sr.
Mauri que deixi de “veure fantasmes”.
Entre els assistents, hi ha persones en contra de la pavimentació i altres que
consideren que d’aquesta manera es millorarà el camí i s’evitaran els sotracs i
la pols. Davant d’això, els Srs. Bernabé i Gontan diuen que volen demanar a
l’ajuntament que no s’asfalti res fins que el Consell del Poble adopti, si és
posible, una posició i que “es debati el model de poble que volem”. De tota
manera i com sigui que, almenys de moment, no hi ha hagut el consens que es
volia, s’acorda que el Consell del Poble, com a tal, no presentarà al·legacions
al projecte. Per la mateixa raó, es diu que no es creu adequat demanar, també
com a Consell del poble i com demana un veí, una prórroga del termini
d’al.legacions.
De tota manera, el regidor Sr. José Ramírez intervé per recordar que “la
pavimentació del camí és una demanda dels veïns” i que “fa molt de temps que
el projecte està a disposició de qui el vulgui veure i presentar-hi al·legacions”.
Finalment, diu que l’ajuntament respectarà el que diguin la majoria dels veïns.

El Sr. Bernabé diu que creu que s’ha de “rellançar” la Comissió de Camins i per
a això, diu que en parlarà amb la regidora de Territori, la Sra. Pruna, i demana
la col.laboració dels veïns. El sr. Gontán diu que ja hi ha un parell o tres de
persones interessades en formar-hi part i recorda que no serà, si s’arriba a
constituir, una comissió exclusiva per al projecte que ara ens ocupa sinó per a
tots els altres problemes que suscitin els altres camins del nucli.
COMISSIÓ FESTA MAJOR
Respecte de la Festa Major, i tot i que admet que potser és tard per parlar ara a
fons d’aquest tema, el Sr. President opina que seria molt important crear una
Comissió de veïns i/o d’entitats i veïns per a organitzar la Festa Major (per ferla una mica “més vostra”) i anima els assitents a treballar-hi i, si cal, a debatre
el tema més a fons en una propera sessió. Això sens perjudici que l’ajuntament
ajudi tant com pugui la dita comissió, si més no, en el primer any del seu
funcionament.
GASODUCTE
Pel que fa al gasoducte Figueres-Martorell que travessa Corró d’Amunt i
Llerona, el regidor Sr. Gontán informa que l’acabament de les obres està
previst per l’agost del 2012. Alguns assistents lamenten que hi hagi una estació
de bombeig a l’alçada de Can Viure perquè té un fort impacte visual. Un veí
demana que els tubs estiguin a més profunditat, per millorar la seguretat. Sobre
aquesta qüestió el regidor Ramírez diu que entén que s’estan complint les
mesures legals que s’estableixen en aquests casos.
Una altra petició (dels Srs. Mauri, Josep Maria Ramírez i Moyano) va ser que si
el conveni entre l’Ajuntament i l’empresa Enagas contempla una
contraprestació econòmica, els diners es destinin a actuacions a Corró
d’Amunt. S’acorda que el Sr. Gontán farà una petició al ple de l’ajuntament en
aquest mateix sentit i que s’informarà de la resposta quye se n’obtingui. També
pel que fa a la fondària a la qual podria anar la canonada.
INFORMACIONS DE LES ENTITATS.
En l’apartat de les entitats, la Sra Pou (Associació de Veïns Sant Mamet)
informa dels actes previstos per a Setmana Santa (caramelles, etc...) i de les
caminades que es realitzen al voltant del poble cada mes. I de la propera (3era)
edició del llibre de les plantes del nostre poble, de la qual espera rebre’n,
finalment, la subvenció que va demanar i de la qual no se li ha dit encara res
El Club Ciclista Corró d’Amunt (Sr. Mauri) parla sobre la Copa Ibèrica que es
disputarà el 21 d’abril i fa un aclariment sobre la notícia que el bistemanari El 9
Nou publica al respecte.
El Grup de Teatre Boina (Sra. Soldevila) informa que a la Festa Major
representaran l’obra “M’ha caigut la sogra”.
TORN OBERT DE PARAULES.-

El senyor PRESIDENT dóna pas a les intervencions.
La Sra. Dolors Isart, de l’Associació d’Intercanvis Socials i Culturals de les
Franqueses dóna a conèixer la trobada de corals que es farà al municipi els
dies 26 i 27 de maig. En el marc d’aquesta trobada, el dia 26 de maig, al
vespre, és previst un concert de dues corals a l’església de Sant Mamet.
El Sr. Cardús demana que l’acte mantingui un “lligam” amb Corró d’Amunt com
a condició “sine quae non” per a cedir les instal.lacions de la parròquia
No havent més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca
la sessió, quan passen falten uns deu minuts per a que siguin les onze de la
nit, de la qual, jo, el secretari, estenc aquesta acta.

