PLE 27-1-14

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ
D’AMUNT
Data: 27 de gener de 2014
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20:15 a 21:15 hores, aproximadament.
Lloc: Seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt
Hi assisteixen:
Ferran Gontán Ferrer, vocal (Grup municipal LFI)
José Ramírez Alaya, vocal (Grup municipal CIU)
Conxita Soldevila Bartolí, del Grup Teatre Boina 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.
Josep Mauri Pey, del Club de Petanca de Corró d’Amunt
Josep Maria Ramírez Ruiz, del Club Ciclista de Corró d’Amunt
Mònica Sánchez, secretaria
No hi assisteix: Rafael Bernabé Pérez, president (Grup municipal LFI), Lourdes
Diaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva de Corró d’Amunt
Intervé el Sr. Ramírez, 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 adoptades pels diferents òrgans de govern de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès des de la darrera sessió del Consell.
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Ple de data 28 de novembre de 2013
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1082/2013, DE DATA
29 D'OCTUBRE, EN EL QUÈ ES RESOL ESTABLIR QUE L'ALCALDE
ASSUMEIX LA DIRECCIÓ POLÍTICA I COMPETÈNCIES DELEGADES DE
L'ÀREA D'OBRES I SERVEIS D'AQUEST AJUNTAMENT
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE JUTGE DE
PAU TITULAR I SUPLENT DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES PER LA CONTINUÏTAT DEL CENTRE D'INNOVACIÓ I
FORMACIÓ OCUPACIONAL (CIFO) DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Ple de data 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
JUNTES DE GOVERN LOCAL
Data 25 de novembre de 2013
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
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
OBERTURA DEL CORRESPONENT PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ PER
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, TRÀMIT D'URGÈNCIA, DE
LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE CAN CABEÇA

Data 30 de desembre de 2013
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PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA NOVA REDACCIÓ DEL PROTOCOL PER A
LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS RECREATIVES DE CARÀCTER
EXTRAORDINARI AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS
PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE CAN CABEÇA, PER PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, TRÀMIT D'URGÈNCIA
Data 13 de gener de 2014
PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I DE LA
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA CONSISTENT EN LA
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE CAN CABEÇA D'AQUEST TERME
MUNICIPAL
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI
COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER
FUNCIONAMENT D'UN SERVEI D'ORIENTACIÓ JURÍDICA A
CIUTADANIA

DE
AL
LA

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACTIVITAT TITULADA "TALLER DE LA
MEMÒRIA" PROMOGUDA PER L'ÀREA DE SANITAT I GENT GRAN
PROPOSTA
D'APROVACIÓ
DE
L'ACTIVITAT
TITULADA
D'INFORMÀTICA” ADREÇAT A PERSONES MAJORS DE 65
PROMOGUT PER L'ÀREA DE SANITAT I GENT GRAN

"CURS
ANYS,

Data 20 de gener de 2014
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
DECRETS
Decret 21/2014 del 13 de gener de 2014
ELEVAR A DEFINITIU l’acord del Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
adoptat en sessió de 24 d’octubre de 2013, en què s’aprovava inicialment l’Ordenança
d’Intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública de les Franqueses del
Vallès.
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:

Registres d’entrada:
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-

-

Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet pel muntatge del pessebre des del 25 de
novembre fins al 12 de gener
Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet del pagament del sopar de Festa Major
dels cinc membres de l’Orquestra Orgue de Gats
Sol·licitud de Les Franqueses Imagina Associació de Participació i Debat
Polític per l’ús del Consell el dia 18 de gener per una assemblea
general.
Sol·licitud de l’AVV Sant Mamet per l’ús de les instal·lacions del Consell
el dia 27 de desembre i 4 de gener per les festes de nadal.
Sol·licitud de l’Assemblea Nacional Catalana el dia 12 de gener per
parada informativa al Consell.
Presenta l’AVV Sant Mamet proposta pel romanent 2013.
El Club Ciclista de Corró d’Amunt tramet la justificació corresponent a la
subvenció any 2013.
El Club Petanca de Corró d’Amunt tramet la justificació corresponent a la
subvenció any 2013

Registres de Sortida:
-

-

-

Comuniquem a l’AVV Sant Mamet l’autorització per l’ús de la sala petita
del Consell pel muntatge del pessebre, del 25 de novembre al 12 de
gener.
Comuniquem a l’AVV Sant Mamet l’autorització per l’ús del Consell el 27
de desembre de 2013 per la V Edició Parc Infantil i el dia 4 de gener de
2014 per la recepció dels patges reials.
Sol·licitem a la Unió Esportiva de Corró d’Amunt la justificació
corresponent a la subvenció rebuda any 2013.
Sol·licitem al Grup Teatre Boina de Corró d’Amunt la justificació
corresponent a la subvenció rebuda any 2013.
Sol·licitem al Club Ciclista de Corró d’Amunt la justificació corresponent
a la subvenció rebuda any 2013.
Sol·licitem al Club Petanca Corró d’Amunt la justificació corresponent a
la subvenció rebuda any 2013.
Sol·licitem a l’AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt la justificació
corresponent a la subvenció rebuda any 2013
Sol·licitem a l’ajuntament el pagament a l’AVV Sant Mamet, del sopar de
Festa Major, dels cinc membres de l’ orquestra Orgue de Gats.
Comuniquem a Les Franqueses Imagina Associació de Participació i
Debat Polític l’autorització per l’ús de la sala, el dia 18 de gener.
Comuniquem a l’Assemblea Nacional Catalana l’autorització per la
instal·lació d’una parada informativa i recollida de signatures al consell,
el dia 12 de gener.
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Una vegada finalitzada la lectura dels acords, el Sr. Ramírez dóna pas al
següent punt de l’ordre del dia.
III – INFORMACIÓ MESURES DE SEGURETAT A LA TRAVESSIA DEL
POBLE
El Sr. Ramírez explica als assistents que fa un mes aproximadament ha tingut
una reunió amb la coordinadora de la Diputació per parlar de la col·locació d’un
segon ressalt a la carretera, petició que es va demanant de fa molt temps en el
Consell. En la conversa mantinguda va treure el projecte que es va presentar
fa més de 10 anys per la remodelació del tram de carretera i també la multa
que hi ha pendent pel ressalt que es va col·locar.
Tot seguit informa que està previst que com a titulars de la carretera, vinguin
uns tècnics de la Diputació, per decidir on es posarà el ressalt. A la pregunta de
quan està previst, el Sr. Ramírez contesta que això serà ja. Continua dient que
també donaran l’autorització a l’ajuntament per a la col·locació de dos
semàfors, es col·locarien a l’entrada i sortida del poble i serien com els que hi
ha a Llerona.
La Sra. Pou pregunta si el ressalt serà com el que hi ha ara, el Sr. Ramírez
contesta que segurament sí però primer es provarà amb el de cautxú.
El Sr. Forns comenta que estaria bé que els semàfors fossin amb limitació de
velocitat i amb radar com els que hi ha a Palautordera.
Per altra banda, el Sr. Ramírez informa que en aquesta reunió li van ensenyar
el projecte per la rotonda de Marata que pràcticament està enllestit.
Entre els assistents es parla de la perillositat de la cruïlla de Marata, sobretot el
tram de LLerona direcció Marata. El Sr. Forns diu que el senyal de stop que hi
ha arribant a la cruïlla està tapat i no es veu. Es pren nota i es passarà a l’àrea
corresponent.

IV- CREACIÓ COMISSIÓ FESTA MAJOR
El Sr. Ramírez diu que en relació a la comissió de Festa Major vist que no s’ha
presentat ningú, s’hauria de fer una reunió, sinó avui un altre dia, per decidir
tirar endavant la creació de la comissió de Festa Major, i si no surt ningú,
treballar amb les entitats la programació de les activitats per aquest any.
El Sr. Josep Maria Ramírez intervé per dir que ha estat un punt de l’ordre del
dia, que els que no estan avui aquí, no tenen dret a queixar-se i per tant
tindrem la Festa Major que ens mereixem.
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El Sr. Ferran diu que tot i està d’acord amb el que ha dit el Sr. Josep Maria
Ramírez, es passi una nota informativa als veïns per informar de la reunió per
la creació de la comissió de Festa Major.
Així s’acorda.

V – INFORMACIÓ CAN CABEÇA
El Sr. Ramírez explica als assistents que la pavimentació del camí de Can
Cabeça ja està adjudicada.
L’empresa guanyadora del concurs, Abolafio Construccions, SL, va presentar
una millora per asfaltar dos-cents metres més dels proposats.
Es pregunta quan està previst començar.
El Sr. Ramírez contesta que creu que serà aviat i informa els veïns que se’ls
avisarà de les possibles molèsties que els puguin ocasionar.
VI - INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA
- Plans d’Ocupació
S’informa que s’ha creat una bossa pels Plans d’Ocupació. Això ha estat
possible gràcies als 140.000 € aprox. aportats per l’ajuntament, 180.000 €
aprox. rebuts a través d’una subvenció al Pla de Barris i 80.000 € de la
Diputació.
Aquests Plans d’Ocupació, amb una durada de sis mesos, permetran donar
feina a 35 persones del municipi que estiguin en situació d’atur. Fins ara havien
estat de tres mesos però s’ha considerat que sis mesos dóna més tranquil·litat
a la persona.
Informa que si hi ha gent del poble que no tingui feina que s’adreci a la Masia
de Can Ribas i que s’apunti a la borsa de treball.
Per altra banda, diu que mentre no arribin els 20.000 € de la subvenció pel
Consell del Poble, amb aquests Plans d’Ocupació està previst reparar els
desperfectes que té el Consell, com són les filtracions d’aigua, pèrdua d’aigua
dels serveis, pintar etc.
Es formaran brigades de quatre persones, amb una persona responsable que
supervisarà la feina, i que tindrà coneixements de la feina que s’està fent.
Es manifesta que hi ha una certa por perquè la gent dels Plans d’Ocupació
que facin les reformes no siguin gent qualificada.
El Sr. Ramírez contesta que com ha dit abans hi haurà una persona
supervisora que tindrà els coneixements necessaris, de totes maneres si la
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reparació és de molta envergadura (com podria ser reparar la teulada) i no la
poden fer, diu: haurem d’esperar que arribi la subvenció, que està aprovada
però els diners no acaben d’arribar.
Un veí informa que els serveis perden aigua. El Sr. Ramírez diu que amb
aquests Plans d’Ocupació està previst reparar les deficiències que pateix el
Consell del Poble.

VII – INFORMACIÓ DE LES ENTITATS
El Sr. Josep Maria Ramírez del Club Ciclista Corró d’Amunt explica als
assistents que estan treballant en la propera cursa del Trencacoll.
També convida als assistents a la propera Copa Catalana que tindrà lloc el 23
de març.
La Sra. Conxita del Grup Teatre Boina informa que ja estan assajant per la
propera representació a la Festa Major 2014 de Corró d’Amunt.
La Sra. Pou de l’AVV Sant Mamet explica que van convocar els veïns del poble
de Corró d’Amunt per parlar del manteniment dels camins.
Es van recollir les diferents propostes i queixes per traslladar-les a l’àrea
corresponent.
Segons un veí que es va desplaçar a l’àrea de pagesia, aquesta no tenia
coneixement que s’hagués entrat.
La Sra. Pou intervé i contesta que encara no s’havia traslladat a l’ajuntament.
El Sr. Ramírez demana que un cop presentat l’escrit a l’ajuntament també es
comuniqui al Consell per fer el corresponent seguiment.
Segons explica un veí afectat, que viu molt a prop del camí, en aquesta reunió
la queixa general va ser la pols que es genera i la toxicitat de la mateixa, pels
materials empleats derivats de la construcció. Va dir que encara no tenien la
prova però que la tindrien més endavant.
El Sr. Ramírez diu que no es pot comparar una persona que treballa amb
material tòxic cada dia, amb la pols que aixeca un cotxe que passa de tant en
tant.
Hi ha diferències d’opinió en aquesta qüestió.
El Sr. Ramírez dóna la paraula a la Sra. Pou de l’AVV Sant Mamet que informa
que el pròxim 1 de març participaran en la rua de comparses de Corró d’ Avall i
Granollers i que a Corró està previst fer-la com cada any.
VIII– TORN OBERT DE PARAULES
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El senyor Ramírez dóna pas a les intervencions.
Entre els assistents hi ha una veïna que demana la possibilitat que només el
dijous al matí hi hagi un segon horari de l’autobús i que aquest dia a més a més
arribi fins a Can Suquet. Diu que el dijous segur que hi hauria més gent que
l’agafaria, perquè és dia de mercat i en aquest moment només surt de Corró a
les vuit del matí aproximadament.
També hi ha un altre veí que demana la possibilitat d’una segona parada entre
la que hi ha a Corró d’Amunt i la següent que està a la cruïlla de Marata, més o
menys a l’alçada de la Nissan.
La Sra. Conxita pregunta com està el projecte del Sector C.
El Sr. Ramírez contesta que està pràcticament acabat, que primer s’ensenyarà
als propietaris i després demanarem que ens facin arribar una còpia. Es pren
nota i es passarà a l’àrea corresponent.
El Sr. Ferran Gontán hi afegeix: “ i que vingui l’arquitecte”.
A continuació el Sr. Ferran Gontán comunica als assistents que aquesta serà la
seva última plenària perquè deixa el càrrec de regidor. Diu que ja porta deu
anys a l’ajuntament i que fa un any que ho volia fer però no el deixaven. A la
pregunta de si deixa la política, contesta que no, que deixa de ser regidor però
continua amb la política.
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor Ramírez aixeca
la sessió, quan són un quart de deu de la nit.
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