ACTA DE SESSIÓ
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA
Data: 3 de febrer de 2014
Horari: 20,30 a 22,30 hores
Lloc: Seu del Consell del Poble de Llerona
Hi assisteixen:
ROSA MARIA PRUNA, presidenta
ROSA MARIA ISIDRO, vocal
JAUME LLOREDA, vocal
JOSEP GIRBAU, vocal
ENRIC GARRIGA, vocal
JOSEP LLEONART, vocal
XAVIER CERVERA, vocal
Mercè Gutiérrez Corchado, secretaria delegada
Excusen la seva assistència:
ISIDRE ROQUERIAS, vocal
GLORIA LLOREDA, vocal
JOSE RAMIREZ, vocal
I. APROVACIÓ, SI S´ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.La senyora PRESIDENTA declara vàlidament oberta la sessió, i dóna la benvinguda
als assistents.
A continuació, es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió del 13 de gener de
2014.
L’acta s’aprova sense cap esmena.
A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia:

II. INFORMACIONS DIVERSES.Es procedeix a donar compte, breument, 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 que s’indiquen a continuació:
ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL:

1. Junta de Govern Local del 2 de desembre de 2013:
SOL·LICITA a la Diputació de Barcelona, l’adhesió al conveni de col·laboració signat
entre el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i la Diputació de Barcelona, per poder
ser un Punt d’Assessorament a l’Emprenedor (PAE) i poder així utilitzar les eines de
suport a l’emprenedor desenvolupades per la Direcció General d’Indústria i de la Petita

i Mitjana Empresa (DGIPYME) i poder tramitar telemàticament empreses que hagin
sorgit d’un procés d’assessorament previ.
2. Junta de Govern Local del 16 de desembre de 2013:
S’APROVA el contingut i la signatura del conveni de cessió d’ús dels terrenys de la
Parròquia de Santa Maria de Llerona, entre el Rector de la parròquia i l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès.
PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA D'OBRES PER A LA REPARACIÓ
ESTRUCTURAL I DE LA COBERTA DE L'ESGLÈSIA PARROQUIAL DE SANTA
MARIA DE LLERONA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS (OBRES D'URBANISME
2013/146)

PLE DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2013

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ACORDS DE MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS
DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS, ADOPTATS EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 24
D’OCTUBRE DE 2013
PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2014
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ADOPCIÓ DE LA BANDERA DEL
MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PLE DEL DIA 30 DE GENER DE 2014
El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses celebrat el dijous 30 de gener va aprovar una
moció en relació als immobles permanentment desocupats amb especial consideració
als que siguin propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.

El Ple també va aprovar una moció presentada pel grup municipal d’ERC per
manifestar el suport a l’anunci de la convocatòria d’una consulta sobre el futur polític
de Catalunya.
Una altra de les mocions aprovades va ser la que defensava el dret a les dones a
decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs
El Ple també va aprovar una moció de rebuig total de l’Ajuntament a l’avantprojecte de
Llei de Demarcació i de Planta, que és la llei que el govern espanyol vol tirar endavant
per reformar l’Administració de justícia i el registre civil.

III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.La senyora presidenta fa un balanç del pressupost de 2013 i va dir que l’assignació
anual que té el consell han sobrat 500 euros que es donen a la Penya Blaugrana, ja
que fins ara aquesta entitat no rebia cap subvenció.

També explica la previsió de les actuacions que es faran aquest any a Llerona, i va
destacar la que es farà als contenidors de deixalles ubicats en passeig fluvial a l’alçada
de “Grasas Vila” per evitar que la gent hi deixi al voltant tot tipus de trastos.
També destaca les obres que es faran a la seu del Consell del Poble a través dels
plans d’ocupació municipals, com són l’adequació d’un lavabo per a persones amb
mobilitat reduïda i les obres per arrebossar i pintar la façana del consell del Poble de
Llerona.
En un altre odre de coses explica que l’Ajuntament començarà a adequar la planta
baixa de l’edifici del carrer del Ferreret que va rebre en donació al mes de novembre,
per transformar-lo en la seu social del Club Esportiu Llerona i en un casal per a la gent
gran del poble.
Informa que el conveni signat amb la parròquia de Llerona va endavant.

IV. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL RIU CONGOS PER
PART DE L’ASSOCIACIÓ HABITATS

L’exposició va anar a càrrec d’Eva Lecea, de l’ Associació Hàbitats i d’Andreu Salvat,
d’Aprèn Serveis Ambientals, que van coincidir a dir que l’objectiu principal del projecte
és afavorir la participació social en la gestió de l’espai fluvial.
Aquesta restauració comprèn els marges fluvials del riu Congost des que entra al
municipi de les Franqueses després de passar per la Garriga fins al pont de la
carretera BV-1433, que uneix Llerona amb l’Ametlla, i forma part de l’adopció d’aquest
riu que l’Associació Hàbitats desenvolupa amb l’Ajuntament de les Franqueses i el
Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs des de l’any 2013.
Andreu Salvat va explicar la part tècnica de l’actuació, que consistirà bàsicament a
eliminar i eradicar les espècies de flora exòtica invasora, com ara la canya americana,
i a fer-ne la revegetació amb espècies autòctones. També s’instal·laran refugis per a la
fauna i es mirarà de posar arbres que facin ombra al passeig fluvial, entre d’altres
actuacions.
Durant l’any passat es van fer dues activitats que convidaven a la participació dels
ciutadans, una al juny d’anellament d’aus, i una altra al setembre d’inspecció de rius.
Eva Lecea va explicar que per a aquest 2014, i dins del projecte de restauració
esmentat abans, estan preparant una primera visita tècnica al mes de març, que serà
oberta a tothom, i una activitat amb les escoles del municipi que també es farà al març.
Al mes de maig es realitzarà una jornada de neteja del riu oberta també als voluntaris i
una sortida de fauna a l’octubre. “El que volem aconseguir és disposar d’un grup
estable de voluntaris a les Franqueses que facin la inspecció de la salut d’aquest tram
del riu Congost dues vegades l’any”, va dir Lecea.
Les obres d’aquest projecte de restauració, que duraran tot l’any, s’han pogut finançar
a través d’una subvenció de la Fundación Biodiversidad.
V.– INFORMACIÓ DE LES ENTITATS
Pel que fa a les entitats, l’Enric, en representació dels veïns va preguntar sobre els
semàfors que es volen posar i va reincidir amb la necessitat de posar enllumenat al

tram de la via Europa fins a la rotonda. També va comentar de posar una acera en el
tram del camí que va fins a l’alçada de la cooperativa agrària.
Pren la paraula la Rosa Maria Isidro, regidora de Cultura, Educació, Infància i Joventut
i explica la programació d’actes culturals i educatius, que es faran properament:.

V.-TORN OBERT DE PARAULES.La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions.
En el torn de paraules del públic, el senyor Josep Lluís Mosteo comenta que com és
que el tancat que es vol fer de les escombraries va a càrrec del pressupost del consell,
i manifesta que no ha de ser així.
No havent més preguntes ni assumptes a tractar, la senyora PRESIDENTA aixeca la
sessió, de la qual, estenc aquesta acta.

