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[ telèfons d’interès ]

butlletí municipal de 
les franqueses

Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania 
(SAC) de l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2.
938 467 676
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania 
(SAC) de Bellavista. Carrer de Rosselló, 39.
938 615 435
Horari de les oficines: 
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h (només SAC Ajuntament)

Emergències 
Policia Local. 938 467 575 
Mossos d’Esquadra. 112 
Policia Nacional. 091
Bombers. 112
Ambulàncies-Urgències. 112 
Sanitat Respon. 061
Hospital General de Granollers. 
938 425 000

Sanitat (demanar hora al metge 933 268 901)
CAP Corró d’Avall. 938 404 200
CAP Les Franqueses. 938 618 030 

Transports (atenció al client)
Autobusos Sagalés. 902 130 014
Renfe. 902 320 320
Taxis. 938 703 028

Serveis (atenció al client)
Endesa. 800 760 909
Estabanell Energia. 900 250 260 
Gas Natural. 902 200 850
Sorea. 900 405 070 / 900 304 070

Altres
Correus. 938 495 955
Deixalleria. 937 445 058 
Jutjat de Pau.  938 465 578 
Notaria. 938 468 611
Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona de Corró d’Avall. 
934 729 194
Tanatori de Granollers. 938 618 230

Aquest butlletí no es distribueix en paper per motius de 

seguretat.

Podeu contactar amb noslatres al 938 467 676 o a  
comunicacio@lesfranqueses.cat 

Edició
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En municipis de més de 5.000 habitants.

Mesures de prevenció

Franges horàries

/ S’ha de mantenir una 
distància de 
2 metres amb 
les persones 
del carrer.

/ Es recomana l’ús de 
mascaretes, 
sempre que 
sigui possible.

/ Cal rentar-se 
les mans en 
sortir i tornar 
a casa.

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus

/ No poden sortir les persones diagnosticades o amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 (tos, febre, 
dificultat respiratòria), les que convisquin amb persones diagnosticades i amb símptomes i els contactes 
estrets d’un diagnosticat. Es recomana prendre’s la temperatura abans de sortir de casa.

2 m

30 d’abril de 2020

Pràctica esportiva individual 
a peu o amb bicicleta.

10-12 h

06-10 h

19-20 h

20-23 h

Persones de més de 70 anys 
i persones dependents.

12-19 hInfants menors de 14 anys.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Aplicació de les franges horàries
L'aplicació d'aquestes franges a les Franqueses s'ha realitzat segons les especificitats de cadascun dels 
5 pobles del municipi. Bellavista i Corró d'Avall, amb nuclis de població superiors al 5.000 habitants, han 
d'acomplir els horaris. Llerona també, ja que, tot i no arribar als 5.000 habitants, el seu nucli urbà no està 
separat físicament del de Corró d'Avall, creant un continu.
Pel que fa a Corró d'Amunt i Marata no han d'aplicar les franges horàries en tenir menys de 5.000 habitants i 
nuclis de població aïllats.

Mascaretes al transport públic
L'Ajuntament de les Franqueses ha repartit més de 2.000 mascaretes entre els usuaris del transport públic 
coincidint amb l'obligatorietat d'aquest element de protecció durant els desplaçaments col·lectius. El 
repartiment s'ha realitzat a les dues estacions de rodalies i dins els autobusos que circulen pel municipi.
• Des del dia 4 de maig l'ús de mascaretes és obligatori pels usuaris del transport públic, pels conductors i 
pel personal d'atenció en contacte directe amb els usuaris
• En els vehicles, públics i privats, de fins a 9 places hi poden viatjar com a màxim dues persones per filera de 
seients i respectant la distància de seguretat.
• En el transport col·lectiu només es podran ocupar el 50% dels seients i no es pot seure a la filera posterior al 
conductor, a més, cada metres quadra de l'espai per viatjar dret serà ocupat com a màxim per dues persones.

Sortides de passeig i esport dels majors de 13 anys
• Les activitats permeses, a banda de les essencials que ja es podien realitzar durant l'Estat d'Alarma, són la 
pràctica de qualsevol esport individual on no hi hagi contacte amb tercers i també, els passejos
• L'esport i el passeig es poden realitzar una vegada al dia dins l'horari marcat que trobareu en aquesta 
mateixa notícia.
• En el cas dels passejos, es podrà sortir acompanyat d'una altra persona que convisqui amb nosaltres o del 
cuidador/a que habitualment faci aquesta feina en el cas de persones que no necessitin.
• En el cas dels passejos s'haurà de respectar el límit d'un quilòmetre de distància des del domicili
• En el cas de l'esport individual, no hi ha limitació sempre i quan no se surti del municipi on es viu.

Sortides dels menors de 14 anys
• El desplaçament haurà de ser a una distància no superior a 1 km respecte el domicili i d'1 h de durada.
• La circulació dels menors de 14 anys quedarà limitada a la franja horària entre les 12 hores i les 19 h 
•El passeig podrà realitzar-se en grups formats, com a màxim, per un adult i fins a tres nens o nenes.
• Durant el passeig s’haurà de mantenir una distància interpersonal amb tercers d’almenys dos metres.
• Es podrà circular per qualsevol via o espai d’ús públic, inclosos els espais naturals autoritzats,.
• No estarà permès l’accés a espais recreatius infantils a l’aire lliure ni a les instal·lacions esportives.
•Durant el passeig, no es podrà menjar ni consumir begudes.
•No es poden fer trobades organitzades ni es permet el contacte físic amb coneguts i amics que es trobin pel carrer.

Reobertura dels establiments comercials
• Els establiments han de tenir una superfície màxima de 400 metres amb accés independent.
• Es garantirà la seguretat sanitària mitjançant la separació física o la instal·lació de mampares o mostradors. 
• S'establiran un horari preferent d'atenció a la gent gran les franges establertes per a aquest col·lectiu.
• Només es pot sortir a comprar fora del municipi si el producte no es pugui adquirir on es resideix.
• Els clients no podran utilitzar els lavabos dels establiments a no ser que sigui estríctament necessari.
• Tots els establiments han de tenir papereres de pedal i gels hidroalcohòlics a disposició dels clients.

Reobertura de l'hosteleria i la restauració
• Queda prohibit el consum dins els locals i les entregues es faran a domicili o es recolliran a l'establiment 
amb cita prèvia.
• En les entregues a domicili tindran prioritat les persones grans i la resta de col·lectius vulnerables.
• Tots els establiments han de tenir papereres de pedal i gels hidroalcohòlics a disposició dels clients.
• Es garantirà la seguretat sanitària mitjançant la separació física o la instal·lació de mampares o mostradors.
• L'accés al local es realitzarà de forma individual excepte quan l'adult acompanyi a una persona amb 
discapacitat major o menor d'edat.

Primeres passes del desconfinament 
per fases a les Franqueses
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CONCEPTE

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS- NO DOMICILIATS          

IMPOST BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ- DOMICILIATS          

IMPOST BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS          

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                        

IMPOST BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS                        

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA                      

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES                       

TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIATS        

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-1A FRACCIÓ-DOMICILIATS           

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-2A FRACCIÓ-DOMICILIATS           

TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS-NO DOMICILIATS       

TAXA RESIDUS COMERCIALS-1A FRACCIÓ-DOMICILIATS          

TAXA RESIDUS COMERCIALS-2A FRACCIÓ-DOMICILIATS          

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL                            

TAXA ESCOMBRARIES SELECTIVES-NO DOMICILIATS         

TAXA ESCOMB. SELECTIVES 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS          

TAXA ESCOMB. SELECTIVES 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS          

TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS                         

MERCAT MUNICIPAL 1R TRIMESTRE                       

MERCAT MUNICIPAL 2N TRIMESTRE                       

MERCAT MUNICIPAL 3R TRIMESTRE                       

MERCAT MUNICIPAL 4T TRIMESTRE                       

DATA INICI

04/05/2020

          

          

04/09/2020

04/09/2020

03/04/2020

18/09/2020

04/05/2020

          

          

04/05/2020

          

          

04/05/2020

04/05/2020

          

          

04/05/2020

24/02/2020

22/06/2020

26/08/2020

26/11/2020

DATA FI

01/09/2020

01/07/2020

02/11/2020

05/11/2020

05/11/2020

06/07/2020

18/11/2020

01/09/2020

01/07/2020

02/11/2020

01/09/2020

01/09/2020

01/12/2020

01/09/2020

01/09/2020

01/07/2020

02/11/2020

01/09/2020

20/05/2020

24/08/2020

26/10/2020

26/01/2021

DOMICILIACIÓ

01/09/2020

01/07/2020

02/11/2020

02/11/2020

02/11/2020

06/07/2020

02/11/2020

01/09/2020

01/07/2020

02/11/2020

01/09/2020

01/09/2020

01/12/2020

01/09/2020

01/09/2020

01/07/2020

02/11/2020

01/09/2020

02/03/2020

01/07/2020

01/09/2020

01/12/2020

Podeu consultar els pagaments mensuals del Preu Públic de l'Atenció Domicialiària i les 

actualitzacions del calendari fiscal 2020 al web municipal a https://www.lesfranqueses.cat/seu_

electronica/informacio-municipal/pressupostos-calendari-fiscal-i-ordenances-fiscals/calendari-

fiscal

https://www.lesfranqueses.cat/seu_electronica/informacio-municipal/pressupostos-calendari-fiscal-i-o
https://www.lesfranqueses.cat/seu_electronica/informacio-municipal/pressupostos-calendari-fiscal-i-o
https://www.lesfranqueses.cat/seu_electronica/informacio-municipal/pressupostos-calendari-fiscal-i-o
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

S’amplien els períodes de pagament de 
les taxes de mercat i residus comercials
Més mesures fiscals per fer front a la crisi de la Covid-19

En aquesta ocasió, l’Ajuntament de les Franqueses i 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona (ORGT) han aprovat l’ampliació del termini de 
pagament de la taxa de mercat municipal (2n trimestre) 

i la taxa per la gestió de residus comercials.

El caràcter extraordinari i excepcional de la situació actual fa 
necessària l’adopció amb urgència de mesures orientades a 
protegir el treball, ajudar als més vulnerables i mantenir el 
teixit productiu. Així doncs, amb l’objectiu de pal·liar la situació 
creada i minimitzar el perjudici econòmic als contribuents, els 
terminis de pagaments d’aquestes taxes queden de la següent 
manera:

• Taxa per la gestió de residus comercials (no domiciliats): 
del 4 de maig a l’1 de setembre de 2020

• Taxa per la gestió de residus comercials (1a fracció 
domiciliats): 1 de setembre de 2020

• Taxa per la gestió de residus comercials (2a fracció 
domiciliats): 1 de desembre de 2020

• Taxa mercat municipal (2n trimestre, no domiciliats): del 
22 de juny al 24 d’agost de 2020

• Taxa mercat municipal (2n trimestre, domiciliats): 1 de 
juliol de 2020

Aquesta mesura se suma a l’ampliació de pagament de 
l’impost de vehicles de tracció mecànica, de l'impost sobre 
béns immobles (IBI), de la taxa per la gestió de residus 
domiciliaris, de la taxa d'escombraries selectives, de la taxa 
del servei de cementiri municipal i de la taxa per entrada de 
vehicles (guals).

L’Ajuntament amplia a maig i a juny la 
reducció del 50% del lloguer del Viver 
d’Empreses

L’Ajuntament de les Franqueses ha aprovat ampliar 
la reducció del 50% de la quota en el preu públic pel 
lloguer de les oficines i tallers del viver d’empreses del 

municipi, fins el 30 de juny. Aquesta mesura fiscal, que va 
entrar en vigor el mes d’abril, es fa extensiva així, als mesos 
de maig i juny.

El caràcter extraordinari i excepcional de la situació actual 
fa necessària l’adopció amb urgència de mesures que pal·liïn 
els efectes econòmics provocats per la crisi.

Els Vivers d'Empreses són un mecanisme rellevant per 
ajudar als emprenedors en els inicis i consolidació del seu 
projecte empresarial, i es considera necessària una mesura 
d'estímul als emprenedors, amb un marge de temps ampli, 
que els permeti afrontar les dificultats econòmiques i 
mantenir el seu teixit productiu.
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[ habitatge ]

Amb l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, de declaració de l'Estat d'Alarma pel Covid 
19, les administracions públiques han adoptat una 
sèrie de mesures en matèria d'habitatge per pal·liar 

els efectes econòmics en les famílies de la crisi sanitària. A 
continuació trobareu un resum de les mesures adoptades:

1. Suspensió temporal dels desnonaments de persones 
vulnerables (Reial Decret Llei 11/2020)

La suspensió serà per un màxim de 6 mesos a comptar a partir 
de l'1 d'abril de 2020, sempre que s'acrediti la vulnerabilitat  
a través d'un informe de serveis socials. La definició de 
vulnerabilitat segons el RDL 11/2020 és el següent:

• Llogaters afectats per un ERTE, o unitats de convivència 
que hagin vist reduïts els seus ingressos (a causa del Covid 
19) durant el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria per 
sota dels llindars establerts:

• 1.613,52 euros + 53,78 euros per cada ascendent major 
de 65 anys o descendent a càrrec (80,68 euros en cas 
de famílies monoparentals) + 537,84 euros si hi ha un 
membre amb una discapacitat superior al 33% , situació de 
dependència o incapacitat laboral permanent o 1.075,68 € si 
la persona obligada al pagament de la renda tingui paràlisis 
cerebral, una malaltia mental o discapacitat intel·lectual de 
grau igual o superior a 65%.

• La renda de lloguer + despeses i subministraments bàsics 
han de superar el 35% dels ingressos netes de la unitat de 
convivència.

• No disposar de cap habitatge alternatiu a l'Estat Espanyol.

2. Pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament 
de l'habitatge habitual

La pròrroga serà de 6 mesos pels contractes d'arrendament 
que finalitzin entre l'1 d'abril de 2020 i dos mesos més tard de 
la finalització de l'Estat d'Alarma, sempre que el llogater ho 
sol·liciti.

3.Garantia de subministrament d'energia

No es poden suspendre el subministraments d'energia als 
habitatges habituals de les persones físiques, sempre que no 
sigui per motius de seguretat. A més, els temps transcorregut 

Mesures en matèria d'habitatge per 
pal·liar els efectes del Covid19
El Punt d'Informació de l'Habitatge de les Franqueses continua 
atenent consultes telemàticament i per telèfon

mentre estigui en vigor l'Estat d'Alarma no computarà dins 
els terminis entre el requeriment del pagament i la suspensió 
del subministrament per impagament.

4. Moratòria en el pagament del lloguer a persones en 
situació de vulnerabilitat sobrevinguda pel Covid 19

Els llogaters en situació de vulnerabilitat (veure punt 1) 
sobrevinguda pel Covid 19 poden demanar, abans del 2 de 
juliol de 2020) una moratòria de pagament del lloguer.

Si el propietari té més de 10 habitatges o locals o més de 1.500 
m2 de superfície arrendada, és una empresa o una entitat 
pública d'habitatge ha de comunicar en un màxim de 7 dies, a 
partir de la presentació de la sol·licitud, 
quina opció dóna als llogater:

a. Ajornament temporal i extraordinari 
del pagament del lloguer fins a 
un màxim de 4 mesos a comptar 
a partir del 14 de març de 2020. 
L'abonament d'aquestes quotes es 
podrà prorratejar sense interessos 
en les quotes posterior en un màxim 
de 3 anys o fins la finalització del 
contractes si és inferior a 3 anys.

b. Reducció del 50% de la quota de 
llogar fins a un màxim de 4 mesos a 
partir del 14 de març de 2020.

Si el propietari és un particular, 
l'acceptació de la moratòria és 
voluntària en un termini màxim de 7 dies 
a partir de la sol·licitud. Si el propietari 
no accepta, el llogater pot demanar un 
microcrèdit per pagar com a màxim 6 
quotes de lloguer.

5. Moratòria en la quota de la hipoteca 
a persones en situació de vulnerabilitat 
sobrevinguda pel Covid 19

Poden demanar-la persones a l’atur, 
empresaris o autònoms que pateixin una 
pèrdua substancial dels seus ingressos 
o caiguda de les vendes de més del 40% 
i que acompleixin els següents requisits:
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• Vulnerabilitat econòmica (veure punt 1)

• L'import de la suma de la quota de la hipoteca + les 
despeses i subministraments bàsics sigui superior al 35% 
dels ingressos nets de la unitat de convivència.

• Que la càrrega hipotecària respecte als ingressos s'hagi 
multiplicat en al menys 1,3.

Poden sol·licitar fins al 3 de maig de 2020 a l’entitat financera 
amb qui tenen signada la hipoteca, una moratòria d’un més, i 
les pròrrogues que acordi el govern espanyol, sense recàrrecs 
ni interessos, sempre que es compleixin els requisits, per 
la qual l’entitat financera te 15 dies per contestar. Trobareu 
més informació i tota la documentació requerida a l'Agència 
de l'Habitatge de Catalunya També podeu fer consultes o 
reclamacions a Ofideute  

6. Moratòria en el pagament dels lloguers dels habitatges 
municipals i de tots aquells habitatges administrats per 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Moratòria en el pagament dels rebuts a partir d’abril i 
fis que finalitzi l’estat d’excepcionalitat. Les rendes no 
satisfetes mentre duri la moratòria es facturaran de manera 
prorratejada i sense recàrrec durant 12 mesos, en els 
successius rebuts mensuals una vegada acabada la situació 
d’excepcionalitat.

No cal fer cap actuació al respecte si es vol disposar d’aquest 
ajut, doncs s’aplica per defecte. En cas que no es vulgui gaudir 
de la moratòria i seguir pagant el lloguer mensualment com 
fins ara, caldrà comunicar-ho amb el formulari disponible al 
següent enllaç.

7.Ajuts al lloguer de l'habitatge habitual 2020 i ajuts de 
lloguer Covid 19

Pendent de convocatòria.

Inclourà mesures addicionals per a llogaters en situació de 
vulnerabilitat socials i econòmica com a conseqüència del 
Covid 19.

8. Ajuts al pagament del lloguer a persones majors de 64 
anys

Aquest ajut es realitzarà d'ofici, o sigui, automàticament a 
totes aquelles persones que durant el 2020 compleixin els 
65 anys i que durant el 2019 hagin estat beneficiaris dels 
següents ajuts:

• Prestació del pagament del lloguer destinada a col·lectius 
específics

•Subvencions al pagament del lloguer.

• Beneficiaris de la pròrroga del dret a a obtenir 
determinades prestacions de l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya

Les persones beneficiàries dels supòsits anteriors rebran un 
SMS o un correu electrònic amb instruccions demanant la seva 
acceptació expressa per a la gestió de l’ajut. És imprescindible 
tenir aquesta acceptació, per e-mail   o telefònicament al 938 
600 700 i 93 860 07 08, per a poder donar tràmit a la prestació.

Està pendent de publicació de la convocatòria ordinària 
d'enguany per a aquells que la demanen per primera vegada.

9. Prestacions d'especial urgència per a l'habitatge 
per deutes de rendes de lloguer, de les quotes de 
la hipoteca i per atendre situacions de pèrdua de 
l'habitatge

Caldrà acreditar la situació urgència especial per mitjà 
d’informe de Serveis Socials.

• La quota de lloguer inferior a 750€ o de l’hipoteca 
inferior a 800€

• Que sigui l’habitatge habitual i no es disposi 
d’habitatge alternatiu de propietat o usdefruit per part 
d’alguns dels membres de la unitat de convivència.

• Que els ingressos de la unitat de convivència no 
superin el límit establert a les bases específiques 
(RESOLUCIÓ TES/1969/2019, de 12 de juliol)

Si teniu dubtes o necessiteu informació sobre habitatge 
podeu posar-vos en contacte amb el Punt d'Informació 
de l'Habitatge de les Franqueses, mitjançant la 
presentació d'una instància genèrica a l'Ajuntament 
o per telèfon al 938 467 676, o a l'oficina comarcal 
d'habitage del Vallès Oriental, per correu electrònic a 
habitatge@vallesoriental.cat o per telèfon al 938 600 
700.

En cas de trobar-vos en situació de vulnerabilitat us 
podeu posar en contacte amb les oficines de Polítiques 
Socials a politiques.socials@lesfranqueses.cat o als 
telèfon 938 465 862 (Bellavista) / 938 407 333 (Corró 
d'Avall).

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Cap persona gran infectada per Covid19 
a les residències de les Franqueses
Els tres centres han fet proves a tots els interns i els resultats han 
estat negatius

Les tres residències de les Franqueses - Residència 
Palau, l'Auca i Residència les Franqueses - han fet 
proves per detectar infeccions per coronavirus i tots 
els resultats han estat negatius. Així ho han informat 

responsables dels centres a l'Ajuntament de les Franqueses 
a principis d’aquest mes de maig.

El col·lectiu de gent gran ha estat dels més vulnerables des 
que es va començar a propagar el virus. La Residència Palau va 
detectar dos casos positius a les seves instal·lacions, però els 
interns es van recuperar satisfactòriament després de passar 
unes setmanes en aïllament. Tot i això, aquest centre per a la 
gent gran va prendre totes les mesures necessàries per evitar 
la propagació del coronavirus entre els seus residents i va 
comptar amb serveis externs per desinfectar la residència. En 
aquest cas, van fer neteges tan tècnics de la Generalitat com 
especialistes de la Unitat Militar d'Emergències (UME).

L'Ajuntament de les Franqueses ha fet un seguiment 
exhaustiu de l'estat de les residències del municipi, sobretot 
durant les setmanes on la propagació de la pandèmia ha estat 
més agressiva, amb un contacte constant amb les direccions 
de totes els centres. Des de l'Ajuntament també se'ls ha fet 
arribar material necessari per poder desenvolupar la seva 
feina de la manera més segura possible.

L'Ajuntament contacta amb tots els majors de 65 anys del municipi que viuen 
sols o estan en situació de vulnerabilitat

L'Ajuntament de les Franqueses està en contacte amb tots 
els majors de 65 anys del municipi des de l'inici de l'Estat 
d'Alarma. Per poder-ho per s'ha creat una base de dades 
compartida que recull tots els contacte del padró, dels tallers 

de l'àrea de gent gran, els que s'inclouen dins el conveni amb la 
Fundació per a la Gent Gran de les Franqueses i els de serveis 
socials.

Les trucades han servit per monitoritzar l'estat de salut i emocional 
dels més grans, així com detectar les necessitats més immediates 
i bàsiques. Per cobrir aquestes necessitats bàsiques s'ha posat en 
contacte al grup de voluntaris amb les persones que ho necessiten. 
Les trucades, sobretot en el cas de les persones més vulnerables, 
es repeteixen periòdicament per estar al dia amb tots els veïns i 
veïnes d'aquestes edats. Paral·lelament, els serveis socials de 
l'Ajuntament estan gestionant l'atenció als seus usuaris de més 
edat.

A banda de la part més assistencial, l'experiència també ha servit 
per mantenir els tallers per a la gent gran online. 

L'àrea de Gent Gran de l'Ajuntament té a disposició dels seus 
usuaris les següents vies de contacte:

De dilluns a divendres, de 8 a 15 h, al 938 616 360 o a l’email sanitat.
gentgran@lesfranqueses.cat

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Les Franqueses contracta connectivitat 
per garantir el seguiment del curs 
Aquesta setmana s'està portant a terme un segon repartiment de 
material educatiu

L'Ajuntament de les Franqueses continua treballant 
en coordinació amb la inspecció del Departament 
d'Educació i els centres educatius del municipi per 
garantir que tots els infants i joves puguin continuar el 

tercer trimestre de manera virtual. 

Ara fa unes setmanes que el personal de la regidoria 
d'Educació del consistori va fer el repartiment d'ordinadors 
entre les famílies que no disposaven de material per seguir el 
curs. Després d'aquesta primera onada, però, i havent fet un 
seguiment de la situació de les famílies i les seves necessitats, 
des de l'Ajuntament s'ha començat un segon repartiment del 
material educatiu que s'ha preparat des dels centres de les 
Franqueses. 

A banda dels ordinadors, aquesta setmana també es farà 
entrega de les connectivitats que ha contractat la regidoria 
d’Educació, segons els llistats que han confeccionat els 
centres, per complementar el repartiment que té previst el 
Departament d’Educació a través d'una companyia telefònica.

La previsió és que a finals aquesta mateixa setmana tot 
l’alumnat tingui a casa seva dispositius, connectivitat i 
material educatiu per poder seguir endavant amb el curs 
escolar.

L’Ajuntament de les Franqueses ha restablert el servei de recollida de poda a partir d’aquest dilluns, 4 de maig amb 
condicions excepcionals. Els veïns i veïnes que sol·licitin la recollida a domicili de les restes de poda, hauran de concertar 
prèviament la recollida al telèfon gratuït 900 101 338. Només es recollirà una saca per domicili fins arribar a 25 saques 
per jornada. Un cop arribat a aquest límit, les saques que no es puguin recollir, es programaran en dies alternatius.

A principis de setmana també s’ha reobert la deixalleria de 
les Franqueses, i ho fa 3 dies per setmana, dilluns de 16 a 19 
h, dimecres i divendres de 8.30 a 14 h. De les 25 deixalleries 
gestionades pel Consorci de Residus han iniciat la seva 
activitat 24, totes excepte Granollers Nord, però ho fan en 
condicions especials per seguir les indicacions de seguretat 
entorn la Covid-19. Només es permet l’entrada a la deixalleria 
d’un usuari o usuària en cotxe, que ha de dipositar els residus 
seguint les indicacions dels dos operaris que ajuden a atendre 
als ciutadans i a regular l’accés. 

Recordem que el servei de recollida de voluminosos continua 
tancat i que és molt important fer una gestió responsable de 
tots els residus, classificant-los, desmuntant-los i mantenint-
los a casa fins a l’activació amb normalitat de tots els 
serveis. Des de l’Ajuntament fem una crida a la col·laboració 
ciutadana per poder centrar els serveis de neteja en les feines 
estipulades i evitar desviar personal i material de neteja a 
recollir residus al carrer.

[ serveis ]

El servei de recollida de poda i la deixalleria tornen a estar actius
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La preinscripció escolar serà entre el 
13 i el 22 de maig
Tot i que serà telemàtica, del 19 al 22 de maig s'atendrà 
presencialment a les famílies sense connexió a internet

El Departament d'Educació de la Generalitat ja ha fixat les dates de la preinscripció per a primer i segon cicle d'educació 
infantil, educació primària i secundària, o sigui, des de les escoles bressol a la secundària obligatòria.

La preinscripció serà bàsicament per via telemàtica a través del portal del Departament, però, entre els dies 19 i 22 de 
maig, els centres educatius habilitaran horaris i espais per atendre personalment a totes aquelles famílies sense mitjans 

per fer els tràmits per internet. Per demanar aquest servei caldrà posar-se en contacte amb l'escola o a l'institut escollit en 
primera opció i demanar cita. 

En el cas d'haver d'anar a l'escola de manera presencial caldrà tenir en compte les següents indicacions:

• Anar preferiblement de manera individual
• Portar tota la documentació necessària per poder-la escanejar i el full de preinscripció emplenat. També es recomana 
portar un bolígraf.
• És recomanable portar guants i mascareta
• En cas de tenir simptomes o de no poder sortir de casa, es pot autoritzar per escrit a una altra persona. 

En el següent enllaç http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ trobareu tota la informació i el formular de preinscripció 
que el Departament. 

A continuació trobareu les dades de contacte amb tots els centres educatius de les Franqueses:

Escoles Bressol Municipals

EBM Cavall Fort
Carrer Miquel Martí i Pol, 6-8 //Tel. 938 463 494
escolabressol.cavallfort@lesfranqueses.cat

EBM el Gegant del Pi
Carrer de Provença, 20 // Tel. 937 320 300
escolabressol.elgegantdelpi@lesfranqueses.cat

EBM les Tres Bessones
Carrer Sant Joaquim, 85 // Tel. 938 498 483
escolabressol.3bessones@lesfranqueses.cat

Centre de primer cicle d'Eduació Infantil i Primària

Escola Bellavista-Joan Camps
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08059780
Carrer d'Astúries, 2 (Bellavista) 930 138 087
http://agora.xtec.cat/escbellavista/intranet/

Escola Camins
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08064817
C. de Rafael Alberti, 4 (Corró d'Avall) 938 402 215 
www.escolacamins.cat

Escola Colors
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08066413
Carrer de Valldoriolf, 2 (Bellavista) 938 497 222 
http://agora.xtec.cat/escolacolors/intranet/

Escola Guerau de Liost
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08060939
Carrer de la Riera, 4 (Corró d'Avall) 938 463 216
www.gdl.cat

Escola Joan Sanpera i Torras
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08017271
C. Joan Maragall, s/n (Corró d'Avall) 938 495 594 
www.escolajoansanpera.cat

Centres d'Educació Secundària Obligatòria

Institut el Til·ler
Educació Secundària i Batxillerat
CODI 08065391
Ctra. de Ribes, 45-55 (Corró d'Avall) 938 402 852 
www.inseltiller.cat

Institut Lauro
Educació Secundària, Batxillerat i Cicles 
Formatius
CODI 08052906
Carrer d'Astúries, 3 (Bellavista) 938 402 582 
https://blocs.xtec.cat/inslauro

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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La Festa Major de Bellavista, cancel·lada
Consulta el comunicat que ha emès la Comissió de Festa Major

El Patronat de Cultura, Educació, Infància i Joventut de 
l'Ajuntament de les Franqueses i la Comissió de Festa 
Major de Bellavista han decidit cancel·lar la celebració 
d'aquest any com a conseqüència de la situació 

sanitària actual generada pel coronavirus. La Festa Major de 
Bellavista és la primera que se celebra al municipi, a principis 
de juliol. 

A continuació adjuntem el comunicat referent a la cancel·lació: 

El Diari de Bord ja compta amb molts capitans i capitanes

Les Franqueses vol construir el seu “Diari de Bord, Estat 
d’Alarma”, un quadern de bitàcola per omplir amb tot allò 
que infants, joves i famílies ens facin arribar durant el 

confinament.

La iniciativa ha començat fa uns dies i ja ens han fet arribar 
força fotografies, vídeos i dibuixos de demostren les idees, 
talents i fins i tot experimentacions dels més petits. Alguns 
d’ells s’han convertit ja en capitans i capitanes en aquest 
viatge i podeu veure les seves creacions i materials fent 
entrant a www.lesfranqueses.cat

Durant les darreres setmanes, el Diari de Bord ha activat dues 
noves categories on els infants, els joves i les famílies poden 
compartir fotografies, dibuixos, escrits... explicant i mostrant 
com han viscuts la seva primera sortida, si han sortit a fer 
esport, etc.

Recordem que per embarcar-se en l’aventura s’ha de fer 
arribar el material al correu electrònic infanciaijoventut@
lesfranqueses.cat o compartir-lo a través de l’Instagram @
espaizer0. Les categories on participar són:

•Com et sents? (sentiments, emocions...)
•Avui què m’ha passat? (històries, anècdotes...)
•Vols fer de periodista? Què opines? Com veus el present i 
futur? (noticies, reflexions, pensaments...)

[ oci i cultura ]

COMUNICAT EXTRAORDINARI

FESTA MAJOR DE BELLAVISTA 2020

Estem vivim uns moments molt complicats on 
tenir cura de la salut és el més important. Prendre 
totes les precaucions perquè ningú més pateixi les 

conseqüències d’aquesta pandèmia mundial i recuperar 
la normalitat el més aviat possible, hores d’ara és el 

més important.

En aquest marc, hem valorat la viabilitat envers la 
Festa Major d’enguany conjuntament amb el Patronat 
Mpal. Cultura, Educació, Infància i Joventut  i, malgrat 

sigui molt dur per a nosaltres i per a tothom, hem resolt 
cancel·lar la Festa Major d’enguany per evitar posar en 

risc la salut de les nostres veïnes i veïns.

Comissió de Festa Major de Bellavista

27 d'abril de 2020

•Jo se fer! (creativitat -música, manualitats, dibuixos, 
còmics, cuina, poemes,...)
•Com us esteu relacionant?
•Avui he compartit, he ajudat a...(testimonis, vivències de 
voluntariat)
•Diada de Sant Jordi (decoració, manualitats, contes, 
històries...)
•Nova categoria: Sortida dels infants (com esteu preparant 
aquesta sortida? Com l'heu viscut? Què heu fet? Què heu 
sentit?...)
•Nova categoria: Diari de Bord i Esport (com us ha anat el 
primer dia després de tot aquest temps? quin esport heu 
practicat?...)

Fes-te capità/na i aconsegueix el carnet de navegant per un 
futur millor! Aquest carnet s'aconsegueix participant un 
mínim de tres vegades i us permetrà viure amb nosaltres 
noves aventures i gaudir d’avantatges molt interessants un 
cop es normalitzi la situació i el vaixell arribi a port. 





Tot anirà bé

L'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé i Tenas, 
concedeix aquest diploma a 

________________________________ de _______ anys 
per quedar-se a casa i superar aquests dies de 

confinament amb alegria, paciència i ganes de connnuar 
aprenent.

Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès

____________________________
Pare / Mare / Tutor legal

CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT

Confinament 2020


