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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

Millorem la distribució
Si viviu a les Franqueses i no rebeu aquest butlletí a casa 
vostra o us arriba en mal estat, feu-nos-ho saber:
938 467 676
comunicacio@lesfranqueses.cat 

Edició
Ajuntament de les Franqueses

Direcció i redacció
Gabinet de Comunicació, Premsa i Imatge 
de l'Ajuntament de les Franqueses 

Fotografia
Ajuntament de les Franqueses
Xarxa de voluntaris/es

Disseny
JO Comunicació

Maquetació
Ajuntament de les Franqueses

Impressió 
Gràfiques Tot Ràpid

Tiratge
8.000 exemplars gratuïts

Dipòsit legal
B- 3036-1996

La impressió del 5.1 té un cost 
de 0,22 euros per exemplar.

@lesfranquesesAjuntament de les 
Franqueses

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès

Canal les Franqueses 
del Vallès

2

www.lesfranqueses.cat

Ajuntament les 
Franqueses

ESPECIAL CORONAVIRUS núm. 157

Portada
#quedatacasa



3

#posatlamascareta, una campanya 
de l'Ajuntament per prevenir el coronavirus
La xarxa de voluntaris repartirà mascaretes entre els particulars 
que ho necessitin mentre disposi de material 

Seguint les recomanacions de 
Protecció Civil i d'experts com 
Bonaventura Clotet i Oriol 
Mitjà , l'Ajuntament de les 

Franqueses ha iniciat la campanya 
#posatlamascareta per tal d'evitar la 
propagació del coronavirus Covid-19. 
La campanya promou l'ús de la 
mascareta mitjançant un vídeo en què 
apareixen l'alcalde de les Franqueses 
del Vallès i els portaveus de tots els 
grups amb representació municipal; 
Montse Vila (JxLF), Juan Antonio 
Corchado (PSC-CP), Rafa Bernabé 
(IEC-AM), Amador Doncel (Cs Les 
Franqueses) i Maria Forns (SAL-CUP-
AMUNT), així com tots els voluntaris 
que formen part de la xarxa que estan 
cosint mascaretes. En aquest enllaç hi 
podreu veure el vídeo de la campanya 
https://youtu.be/HzJqNichrkc 

Recordem que actualment hi ha més 
de 80 persones treballant per abastir 
en la confecció de material per repartir 
entre els centres sanitaris, farmàcies, 
residències i particulars que ho 
necessitin. En aquests moments, 
un total de 6 equips de voluntaris 

reparteixen material a domicili entre 
totes les persones majors de 65 anys. 
Per tant, la gent gran no cal que truqui 
per demanar-les. Aquelles persones 
que no pertanyen a aquest col·lectiu i 
encara no disposen d'una mascareta 
poden trucar a l'Ajuntament de les 
Franqueses, al telèfon 938 467 676, de 
dilluns a divendres, de 8 a 18 hores. 
La xarxa de voluntaris que col·labora 

amb el consistori es compromet a 
distrubuir-ne mentre hi hagi material 
per confeccionar-les. 

Des de l'Ajuntament de les Franqueses 
tornem a agrair totes les donacions 
d'empreses i la dedicació de totes 
les persones que estan treballant 
diàriament per prevenir aquest virus. 
A tots, MOLTES GRÀCIES!

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès



4

[ les Franqueses en imatges ]
Voluntaris de les Franqueses
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50.000 euros
1.250.000 euros

75.000 euros
50.000 euros
20.000 euros

150.000 euros
30.000 euros
40.000 euros

70.000 euros
480.000 euros
225.000 euros

380.000 euros
420.000 euros

500.000 euros
100.000 euros

30.000 euros

150.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
30.000 euros

200.000 euros
50.000 euros
50.000 euros

[ les Franqueses en imatges ]
Voluntaris de les Franqueses
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ sanitat ]

L'Hotel B&B, de les Franqueses, acull pacients 
de l'Hospital General de Granollers

L'Hotel B&B, situat al carrer 
Valldoriolf de les Franqueses 
(a la zona del Ramassar), s’ha 
habilitat per acollir pacients 

de l'Hospital General de Granollers 
(HGG) a partir del 2 d’abril. En 
aquest equiipament, gestionat per 
l'HGG, el personal sanitari atén als 
pacients amb perfil d'hospitalització 

Des de fa setmanes, davant la situació actual 
generada per la crisi del coronavirus, 
CatSalut ha reorganitzat els ambulatoris 
de la comarca per mantenir l’atenció 

presencial, afegint atenció específica a casos 
relacionats amb el Covid-19, però sense deixar de 
banda altres patologies que requereixen seguiment. 

Així, l'ambulatori de Bellavista presta servei de 
dilluns a divendres de 8 a 20 h, i reforça l'atenció 
domiciliària i telefònica. 

Des que van començar a augmentar els casos de 
coronavirus Covid-19 és possible que sigui més 
complicat contactar amb el CAP. Des de Salut 
recorden que, en el cas de voler fer una consulta 
als centres d’atenció primària per telèfon i no 
aconseguir-ho, es pot contactar amb l’ambulatori 
a través del web de programació de visites. Per 
accedir-hi clica aquí i deixa un missatge que serà 
contestat. Aquest servei està en funcionament 
de dilluns a divendres, de 8 a 20 hores. Fora 
d'aquest horari cal trucar per urgències al 061 i per 
emergències al 112.

També es recomana realitzar l'alta a "La Meva 
Salut", un portal que permet fer consultes amb el 
metge de referència i consultar receptes i historial 
mèdic, entre d'altres. 

a domicili que no poden estar a casa 
per no complir els criteris socials 
necessaris. 

De la seva banda, l'Ajuntament de 
les Franqueses s'ha compromès a 
intensificar la neteja de la zona durant 
els dies que l'Hotel B&B estigui 
habilitat com a centre sanitari. 

Institut Català de la Salut

Equip d’Atenció Primària
Granollers Nord

Institut Català de la Salut

Equip d’Atenció Primària
Granollers Nord

Moltes són les persones, empreses i entitats que, davant la situació excepcional que
estem vivint aquests dies, han mostrat la seva solidaritat col·laborant amb el sistema
sanitari del territori. 

Des de l’equip de professionals del Centre d’Atenció Primària Les Franqueses i de
Corró d’Avall volem agrair públicament l’ajut que també hem rebut per poder seguir
oferint l’assistència sanitària a la ciutadania. En especial:

A l’empresa Eutrasa-Peugeot per la cessió de dos cotxes que estem utilitzant per fer
les visites d’atenció domiciliària als nostres pacients del municipi.

A l’empresa Laystil  per tot el teixit que ens ha ofert per la confecció de bates de
protecció i a tots aquells comerços i empreses que han donat temps i material de
manera desinteressada.

A l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, implicat en la logística que ha permès
que tot el material cedit s’hagi pogut emprar per les seves finalitats. 

A Ramón Velayos,  Natalia  Viñets i  Anna Velayos per  haver  estat  facilitadors de
contactes  i  de  les  gestions  necessàries  per  convertir  tota  aquesta  solidaritat
d’empreses i particulars en quelcom palpable. També a tota la xarxa de persones i
empreses  que  de  forma  altruista  estan  ajudant  en  la  confecció  i  distribució  de
material sanitari.

I, per descomptat, també volem donar les gràcies a la ciutadania que mostra el seu
suport i escalf amb les seves mostres d’empatia i gratitud. 

El CAP Bellavista obre de 8 a 20 h, de dl. a dv.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Necessites ajuda? Informa't sobre el 
projecte de voluntariat social
Aquesta iniciativa té com a finalitat atendre demandes relacionades 
amb alimentació i medicines

L'Ajuntament de les Franqueses, mitjançant les 
regidories de Gent Gran i Polítiques Socials, ha posat 
en marxa el projecte de voluntariat social "Suport 
als col·lectius més vulnerables durant la situació 

extraordinàris del Covid-19". Una iniciativa que s'ha elaborat 
seguint les directrius del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i que té com a objectiu atendre demandes 
relacionades amb alimentació i medicines, entre d'altres. 
Es tracta d'un projecte coordinat des de l'Ajuntament de les 
Franqueses en col·laboració amb una xarxa de voluntaris amb 
coordinadors a cadascun dels pobles que formen part del 
municipi. 

Quines tasques desenvolupa aquest projecte?

• Compres per al col·lectiu més vulnerable. Inclou 
compra de subministraments bàsics (medicaments, 
aliments, productes d'higiene personal i neteja...).

• Recollida de material de prescripció mèdica en el 
Centre d'Atenció Primària (CAP) corresponent. Inclou la 
recollida de material necessari per l'usuari i sempre que 
aquest no sigui lliurat al domicili del pacient pel servei 
sanitari del CAP.

• Recollida en el Centre del Banc d'Aliments de la 
Fundació El Xiprer, així com d'altres entitats que 
gestionin el Banc d'Aliments, dels lots d'aliments a 
aquelles famílies vulnerables que no puguin anar-hi 
personalment. Inclou la recollida dels lots prèviament 
preparats pels centres, d'acord amb les especificacions 
rebudes des de la regidoria de Polítiques Socials. .

• Qualsevol altra acció que des de l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès es cregui convenient realitzar per 
interès públic.

Qui forma part del col·lectiu de persones vulnerables?

Es poden acollir com a usuaris d'aquest projecte:

• Persones en edat avançada

• Malalties cardiovasculars

• Diabetis

• Malalties respiratòries cròniques

• Hipertensió

• Malalties amb tractament immunodrepressiu

• Dones embarassades 

• Persones que han d’estar aïllades.

Altres casos que quedin exclosos en el llistat anterior, seran 
valorats de forma individual per les regidories de Gent Gran 
i Polítiques Socials de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès.

Qui pot ser voluntari/a?

Pot formar part del grup de voluntaris/es totes aquelles 
persones entre 18 i 60 anys, que no formin part del col·lectiu 
de persones vulnerables.

La col·laboració serà totalment voluntària i exonerant a 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès de qualsevol 
responsabilitat derivada per la participació en aquest projecte.

Les persones voluntàries hauran de seguir les instruccions, 
de forma estricta, proporcionades per les persones 
encarregades de coordinar aquest projecte. 

En cap cas podran actuar de forma independent i/o no seguir 
les indicacions marcades des de la coordinació.

Les persones voluntàries hauran de signar un compromís de 
confidencialitat, el qual no permetrà fer ús, ni fer-ne difusió 
de cap tipus d’informació que es pugui obtenir realitzant les 
tasques d’aquest projecte.

Com pots demanar aquest servei?

Tant si vols ser usuari/a d'aquest servei com si vols formar 
part de la xarxa de voluntaris/es has de trucar al telèfon 938 
467 676.
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[ serveis a les persones ]

L'Ajuntament col·labora en una xarxa 
de voluntaris per confeccionar material 
i distribuir-lo per on sigui necessari
Des del consistori també es porta a terme la recollida 
i el repartiment de material que cedeixen les empreses

L'Estat d'Alarma com a conseqüència del coronavirus 
Covid-19 ha generat xarxes de voluntaris per ajudar 
confeccionar material que ajudi a fer front a la situació 
actual. És en aquest sentit que l'Ajuntament de les 

Franqueses col·labora en una xarxa de voluntariat dedicat a 
confeccionar sobretot mascaretes i bates per repartir-les allà 
on siguin necessàries. Diferents voluntaris de l'Ajuntament 
recullen el material, el reparteixen entre les persones que 
es dediquen a cosir, recullen el material quan està acabat, el 
renten, l'esterilitzen i el fan arribar allà on es necessita.

Aquesta xarxa impulsada des de l'Ajuntament també es 
dedica a la recepció i distribució de material sanitari cedit 
per empreses, comerços... Fins ara s'ha fet arribar material 
a centres sanitaris, residències de gent gran, farmàcies, 
comerços, i també particulars començant sobretot 
pels col·lectius més vulnerables. Sempre seguint les 
recomanacions de les autoritats sanitàries. 

Aquelles empreses que vulguin cedir material, els centres, 
els comerços i les persones que en necessitin i qui vulgui 
col·laborar en alguna de les tasques com cosir mascaretes i 
bates poden trucar al telèfon 938 467 676.

Cap persona gran sola en temps de confinament

Aquests dies de confinament hi ha col·lectius especialment 
vulnerables que poden necessitar més ajuda que mai. És per aquest 
motiu que, durant aquests dies, les tècniques de la regidoria de Gent 
Gran han fet trucades telefòniques a les 184 llars de les Franqueses 

on hi viuen soles persones majors de 74 anys. Les trucades tenen com a 
objectiu pal·liar la solitud i detectar alguna necessitat per derivar-lo a la 
xarxa de voluntaris, així com a altres serveis sanitaris o municipals. 

Des que va començar el confinament, des de Gent Gran també s'ha 
trucat a tots els assistents dels diferents tallers (memòria, informàtica, 
ioga i música). En total s'ha trucat a 224 persones amb l'objectiu de 
crear, conjuntament amb els professionals, una xarxa per tal de seguir 
l’aprenentatge, així com per estar comunicats i compartir l’experiència 
d’aquests dies de confinament. L’objectiu és vetllar pel benestar físic i 
emocional de la gent gran.

Podeu contactar amb la regidoria de Gent Gran trucant al telèfon 93 861 63 
60.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Cap persona gran sola en temps de confinament

L'equip de Serveis Socials continua amb 
l'atenció als usuaris durant l'Estat d’Alarma
Informa't dels serveis en actiu, els horaris i els telèfons de contacte 
a les Franqueses

L'equip de Serveis Socials de l'Ajuntament de les 
Franqueses continua en actiu també durant l'Estat 
d'Alarma. A continuació detallem alguna informació 
important a tenir en compte:

Les visites presencials han quedat suspeses com a mesura 
de prevenció, tot i així les visites programades es realitzen 
telefònicament. L'horari d'atenció als usuaris és el següent:

Atenció de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores. Les consultes 
posteriors es podren adreçar al telèfon 938 467 676, de dilluns 
a divendres, de 8 a 18 hores. 

Oficines de Politiques Socials a Corró d’Avall
938 407 333

Oficines de Politiques Socials a Bellavista
938 465 862 

Durant el temps d'Estat d'Alarma, l'equip de professionals 
de Serveis Socials continua fent seguiment dels casos de 
major risc i vulnerabilitat, encara que no hi hagi cap visita 
programada. 

Les urgències s'atenen principalment per telèfon, tot i que 
s'atenen presencialment aquells casos que així ho requereixin 
seguint les mesures de protecció recomanades per les 
autoritats sanitàries. 

Es continuen tramitant els recursos necessaris per fer front 
a les necessitats de la població. S'adapten canals telemàtics 
per a la recepció de documentació i així poder valorar les 

situacions socioeconòmiques de les persones i les famílies 
que ho requereixin. A l'hora de prioritzar la gestió es té en 
compte les moratòries generals existents com, per exemple, 
les referents als subministraments. 

Alguns recordatoris:

• La convocatòria de les beques d'activitats d'estiu ha 
quedat aturada fins que finalitzi l'Estat d'Alerta. 

• S'han lliurat les targetes moneder a totes les famílies que 
disposaven de beques menjador. 

• Encara no s'ha determinat data per tramitar les beques 
de material escolar i extraescolar.

Us recordem també que, si ho necessiteu, podeu sol·licitar el 
servei del projecte de voluntariat social.

L’Ajuntament ha entregat les targetes moneder als 
beneficiaris de les beques menjador

Suspesa la 
convocatòria de 
beques per a les 
activitats d’estiu 
2020

Com a conseqüència de 
l’Estat d’alarma provocat 
pel Covid-19, s’ha suspès 
la convocatòria d’ajuts 

per a les activitats d’estiu 2020 
impulsada per l’Ajuntament.

Les beques, destinades a 
infants i joves, entre 3 i 18 anys, 
empadronats a les Franqueses, 
es gestionaran quan finalitzi 
la situació d’excepcionalitat. 
L’Ajuntament fixarà noves dates 
quan finalitzi l’Estat d’alarma

L'Ajuntament ha repartit a domicili 
les targetes moneder als més de 
400 beneficiaris de les beques 
menjador de les Franqueses. Les 

targetes estan carregades per a dues 
setmanes, amb l’import corresponent a 
10 dies d’àpat de migdia, un total de 40 
euros, i es recarregaran automàticament 
mentre la situació d’alarma sigui 
vigent. Les targetes es poden utilitzar 
per adquirir productes alimentaris en 
qualsevol establiment d’alimentació.

El repartiment es va iniciar després que 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
gestor dels ajuts individuals de menjador a la comarca, proporcionés les targetes al 
municipi. Amb les targetes recollides i organitzades per famílies i zones, un grup de 
voluntaris les ha repartit en mà domicili a domicili. Durant la visita també s’ha informat 
del seu funcionament.
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Les Franqueses s'adhereix a la campanya 
“Contra la violència masclista, que no ens 
aturi el confinament”
Facilitem els telèfons d’atenció en l’àmbit de la violència masclista 
en les botigues de menjar i queviures, farmàcies i estancs

El confinament obligatori derivat de l’estat 
d’alarma per la pandèmia del Covid-19 ha 
trasbalsat la vida de la població de manera 
general, i de manera específica la de les 

dones.

Un dels impactes de gènere que està tenint el 
confinament és que moltes dones, i els seus 
fills i filles, estan obligades a conviure amb 
el seu agressor, mentre els serveis d'atenció 
especialitzada estan patint una reconfiguració 
per aquesta situació d'excepcionalitat.  

Per aquest motiu, les Franqueses s'ha adherit 
a la campanya impulsada per la Diputació de 
Barcelona, amb el lema “Contra la violència 
masclista, que no ens aturi el confinament”, i hem 
apropat la informació dels serveis que tenen les 
víctimes a la seva disposició per aturar la situació 
de violència que viuen, en les botigues de menjar 
i queviures, farmàcies i estancs. En aquests llocs 
les dones tenen major capacitat i autonomia per 
contactar o demanar ajuda en cas de necessitat.

Des de les Franqueses volem fer visible aquesta 
realitat, interpel·lar a la comunitat i posar de 
manifest la necessitat de no tolerar les violències 
masclistes que es donen en aquesta situació de 
confinament.

Les violències masclistes són un delicte públic 
i és responsabilitat de tothom aturar-les. 
Recordem que els telèfons d’atenció en l’àmbit de 
la violència masclista són:

• 900 900 120 línia d’atenció contra la violència 
masclista (24 hores, confidencial i gratuït)

• 938 467 575 Policia Local de les Franqueses 
del Vallès 

• 112 emergències

També s’ha posat a disposició de la ciutadania el número de telèfon 671 778 540 per enviar whatsapp en cas necessari i el 
correu electrònic 900900120@gencat.cat 

[ serveis a les persones ]
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

L'Ajuntament aplica diferents mesures 
fiscals arran de l'Estat d'Alarma
També s'aplica un 50% de bonificació als lloguers del mes d'abril 
dels vivers d'empreses

Davant el tancament dels equipaments i instal·lacions 
municipals, i altres establiments comercials, arran de 
la declaració de l’Estat d’Alarma i resta de mesures 
aplicades pel coronavirus (Covid-19), l’Ajuntament 

aplica durant aquests dies tot un seguit de mesures fiscals, 
entre les quals destaquen:

• El no cobrament de les quotes dels diferents serveis que 
estan tancats, com les escoles bressol, l’escola municipal 
de mú sica, el complex esportiu municipal, entre d’altres.

• L’ajornament i/o fraccionament de pagament 
individualitzat d'impostos i resta de tributs als contribuents, 
tant persones físiques com jurídiques.

• La pròrroga dels períodes voluntaris de pagament dels 
tributs que a data d’avui estan posats al cobrament.

• El no cobrament de la taxa per recollida de residus i de la 
taxa per ocupació de la via pública (terrasses) pels als bars, 
restaurants, cafès i similars durant el període en que no 
han pogut obrir els seus establiments.  

S’amplien els terminis de pagament d’alguns impostos i taxes

L’Ajuntament de les Franqueses, juntament amb la 
Diputació de Barcelona, ha aprovat l’ampliació del 
termini de pagament de l'impost sobre béns immobles 

(IBI), la taxa per la gestió de residus, la taxa d'escombraries 
selectives, la taxa del servei de cementiri municipal i la taxa 

• El no cobrament de la taxa de mercat durant el període en 
que no s’ha pogut dur a terme l’activitat.

Una altra mesura econòmica és la bonificació del 50% del 
lloguer dels vivers d'empreses durant el mes d'abril. 

per entrada de vehicles (guals). Aquesta mesura se suma a 
l’ampliació de pagament aprovada de l’impost de vehicles 
de tracció mecànica per al 6 de juliol de 2020.

El caràcter extraordinari i excepcional de la situació 
actual fa necessària l’adopció amb urgència de mesures 
que pal·liïn les conseqüències de la crisi i ofereixin a les 
famílies i empreses un marge de temps prou ampli per 
poder fer front a aquestes despeses.

Per aquest motiu, amb l’objectiu de mitigar els efectes 
econòmics provocats per la pandèmia del coronavirus, 
els terminis de pagament queden tal i com podeu 
consultar en el calendari fiscal del 2020, amb les darreres 
actualitzacions, al web municipal 
www.lesfranqueses.cat 
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[ economia ]

L’Ajuntament limita els preus dels serveis 
funeraris que es presten al municipi
La mesura pretén evitar els preus excessius i els abusos en l’actual 
emergència sanitària

L’Ajuntament de les Franqueses ha aprovat un decret on 
determina el preu màxim pels serveis funeraris que es 
prestin al municipi. La mesura dona resposta al darrer 
decret de la Generalitat de Catalunya on es declaren 

els serveis funeraris “serveis de prestació forçosa”, perquè 
han de garantir la universalitat del servei en situacions de 
pandèmia i catàstrofes i assegurar els drets de les persones 
usuàries.

L’Ajuntament pretén evitar els preus excessius i els abusos 
en l’actual emergència sanitària i ha estipulat el preu màxim 
per a una prestació bàsica que ha de permetre triar entre 
enterrar o incinerar al difunt, sempre que sigui possible.

El considerable augment de les defuncions produïdes a 
Catalunya a causa del Covid-19 i les queixes arreu de l'Estat 
d’alguns familiars de víctimes del coronavirus que han 
denunciat el preu excessiu d’algunes funeràries, han motivat 

L'oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona només 
atén telemàticament i per correu electrònic

A causa de l'Estat d'Alarma decretat pel govern de 
l'Estat i en aplicació de les mesures excepcionals 
que ha adoptat la Diputació de Barcelona davant 
l'evolució del coronavirus Covid-19 i , per tal de 

reduir la propagació de la malaltia, les instal·lacions de 
l'ORGT (Organisme de Gestió Tributària) de les Franqueses 
romandrà tancada fins a la finalització de la situació actual.

Tanmateix, l'atenció a l'usuari es realitzarà pels següents 
canals:

• TELEMÀTICA (www.orgt.diba.cat). També podeu 
presentar escrits a través del registre telemàtic.

• CORREU ELECTRÒNIC, A L’ADREÇA: orgt.
atenciociutadana@diba.cat , a través del qual es 
gestionaran les preguntes i es contestaran.

• PER TELÈFON, TRUCANT AL NÚMERO 932 029 802

L'ORTG recorda que els terminis administratius i judicials 
estan suspesos fins a superar la situació actual

l’adopció de mesures excepcionals com aquesta.

A les Franqueses dels Vallès el preu màxim estipulat pels 
serveis funeraris són:

• Inhumació d’una persona no infectada per Covid-19: 
2.310,17 euros, IVA inclòs.

• Inhumació d'una persona infectada per Covid-19: 
2.155,75 euros, IVA inclòs.

• Incineració d'una persona no infectada per  Covid-19: 
2.530,18 euros, IVA inclòs.

• Incineració d'una persona infectada per Covid-19: 
2.375,76 euros, IVA inclòs.
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Llistat de productors i comerços amb 
servei de venda a domicili
Podeu trobar productes variats com ara d’alimentació, d’higiene o 
farmacètics

L'Ajuntament promou un llistat amb productors i comerços amb el servei de venda a domicili per tal de facilitar el confinament 
a la ciutadania. A continuació detallem els contactes que tenim centralitzats fins al moment:

ALIMENTACIÓ

Fruites i verdures

609 312 499 (Nacho)

Llegums, embotits, bacallà, olives, formatge fresc i 
fruits secs

659 903 436 (Teresa Benavente)

Llegums, embotits, bacallà, olives, formatge i fruits secs

622 514 268 (Daniel Fernández)

Ous, mel, fruita i verdura

687 018 220 (Isabel Rodríguez)

Embotits, carn, ous, productes de neteja i parafarmacia

938 401 717 (Jordi i Agustina)

Fruita, verdura, ous i planter

661 795 621 (Josep Ma Planes)

Fruites i verdures

625 982 266 (Fruita Rabassa - 
Maria José Rodríguez)

647 030 175 (Luis Ridao)

605 688 726 / 654 517 859 (Frutas 
Paco)

689 314 249 / 938 492 390 (Balart 
Subirana)

Fruita, verdura, ous i productes làctics

618 419 874 (Carme Serra)

Carn de vedella

639 391 403 (Isidre Roqueries)

Botiga gourmet especialitats italianes (Pastes, 
salses, sense gluten, panificació, risottos, formatges, 
embutits... )

Il Mercato 647 117 924 / 
93 844 33 43 (Ivan Gómez)

Embotit, olives, mel, fruits secs

Embutidos Acosta 667 437 463 

ALTRES PRODUCTES

Productes farmacèutics

Farmàcia Pons 932 696 028 / 
660 803 794 (Laura Pons)

Alimentació e higiene animal (inclou aus i petits 
rosegadors)

Alimentació Animal Bellavista 663 
232 149 / 678 971 608 (Feliciano 
Gómez)

Productes de merceria

Merceria Elionor 
652 868 328 (Jordi Guàrdia)

*Aquest llistat s’anirà ampliant a mesura que ens arribi més informació sobre els comerços que ofereixen venda 
a domicili. El podeu consultar a www.lesfranqueses.cat. 

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ comerç ]

Informació per als comerciants 
L'Ajuntament treballa en la ampliació del llistat de comerços que 
puguin fer venda a domicili

Davant la situació de confinament i l'ampliació de 
l'Estat d'Alarma, l'Ajuntament està promovent la 
venda a domicili dels comerços de les Franqueses. 
En primera instància es vol contactar amb comerços 

que en la situació actual tinguin autoritzada l'obertura i que 
vulguin fer aquest servei. Properament, es vol ampliar la 
llista a comerços, restaurant i serveis de menjars preparats 
que puguin treballar a porta tancada i donar servei de 
comandes.

Recordem que, atenent al Reial Decret 465/2020, de 17 de 
març,  pel que es declara l'Estat d'Alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, 
queda suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments 
minoristes, a excepció dels comerços considerats de 
primera necessitat. 

Els establiments comercials minoristes que, segons el 
document, tenen aquesta consideració i que, per tant, sí que 
poden obrir durant l’estat d’alarma, són:

Els establiments comercials d'autoservei tenen un horari regulat de 9 a 20.30 h

Com a conseqüència de l'Estat d'Alarma 
i com a mesura per evitar la propagació 
de coronavirus Covid-19, l'Ajuntament 
de les Franqueses ha declarat de 

manera excepcional una limitació horària, de 
9 a 20.30 hores, als establiments comercials 
d'autoservei.

Aquesta regulació afecta a les superfícies 
de venda que no superen els 150 metres 
quadrats, dedicades essencialment 
l'alimentació, que no normalment no tenen 
restriccions pel que fa al tancament. En 
aquest cas, però, per raons d'ordre públic, de 
convivència i mediambientals, els ajuntaments 
poden acordar l'obligatorietat de tancament 
en horari nocturn.

• Establiments comercials minoristes d’alimentació, 
de begudes i de productes i béns de primera 
necessitat.

• Establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i de 
venda de productes ortopèdics.

• Establiments de venda de productes higiènics, 
tintoreries i bugaderies. En el cas de les perruqueries, 
només queda permès l’exercici professional a domicili.

• Establiments de venda de premsa, de productes de 
papereria i estancs.

• Establiments de combustible per a l’automoció.

• Establiments de venda d’equips tecnològics i de 
telecomunicacions.

• Establiments de venda d’aliments per a animals de 
companyia.

• Establiments de comerç per internet, telefònic o de 
correspondència.

 Si sou comerciants i podeu oferir el servei a domicili sota 
comanda us podeu posar en contacte amb nosaltres a 
dinamització@lesfranqueses.cat o per telèfon al 938 443 040
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L'Ajuntament intensifica la neteja i desinfecció 
per evitar la propagació del Covid-19
Paral·lelament, es reforcen els equips de retirada de residus del 
voltant dels contenidors de les papereres

A les Franqueses es continua treballant per evitar la 
propagació del coronavirus Covid-19. En aquest sentit, 
s'han intensificat i ampliat els treballs de neteja i 
desinfecció del municipi portant-los a la zona de 

l'Hotel B&B que des del 2 d’abril acull pacients de l'Hospital 
General de Granollers. 

A més a més, es realitzen tasques de neteja als equipaments 
municipals en actiu actualment com són l'edifici principal de 
l'Ajuntament, la comissaria de la Policia Local i l'edifici de 
Bellavista Activa on hi ha els serveis de Polítiques Socials. A 
diari es desinfecten les voreres, els contenidors i elements 
de mobiliari urbà com parades de bus, papereres o baranes. 
També es realitzen tractaments desinfectants als punts 
crítics de la via pública com els voltants de l’ambulatori, 
els ascensors de Bellavista, les farmàcies o de les botigues 
d’alimentació i productes bàsics.

Aquesta desinfecció es realitza amb una dissolució de lleixiu 
en aigua en una concentració segura per a les persones i els 
animals d’acord amb els protocols marcats per les autoritats 
sanitàries. Per fer-ho s’estan utilitzant ruixadors cedits per 
l’ADF i que permeten ruixar el producte a baixa pressió per 
evitar generar aerosols. 

Per dur a terme aquestes tasques s’ha mobilitzat el personal 
de neteja amb motxilles ruixadores, la cuba d’aigua pel baldeig 

Evitem els voluminosos al carrer

Un dels serveis que continuarà tancat fins a la 
recuperació de la normalitat és el de recollida 
de voluminosos i poda. Tanmateix, els serveis 
municipals han detectat aquests dies un increment 

d'aquest tipus de brossa a les voreres i als carrers. Això 
està obligant a desviar personal i material de neteja, 
dedicada durant la crisi del Covid-19 a les desinfeccions, 
a recollir els voluminosos al carrer. Des de l'Ajuntament 
i des de l'Agència Catalana de Residus es fa una crida a 
mantenir-los a casa fins a la finalització del confinament i 
es demana la col·laboració ciutadana per poder centrar els 
serveis de neteja en les feines urgents i essencials.

L'Agència Catalana de Residus ha habilitat un apartat en el 
seu web amb consells sobre com generar menys residus i 
com gestionar la brossa durant el confinament. 

dels carrers i la hidronetejadora per a tractaments específics 
amb aigua.

Paral·lelament també es reforcen els equips de retirada de 
residus del voltant dels contenidors de les diferents fraccions i 
de les papereres, ja que s'ha detectat un increment d'aquestes 
incidències. És important no deixar bosses a la vorera ni a 
les papereres, la utilització dels contenidors és segura tot i 
que es recomana rentar-se les mans sempre que es toquin 
elements d’ús comunitari.

D’altres serveis, però, estan suspesos durant aquesta situació 
excepcional: la recollida de restes de poda a domicili, la 
recollida de voluminosos i els servei de deixalleria mòbil i 
fixa. Mentre continuïn tancats no es podran deixar ni poda ni 
voluminosos al carrer.

Les Franqueses tanca els pipicans del 
municipi

L’Ajuntament de les Franqueses ha decidit 
tancar, de manera provisional, les tres àrees 
per a gossos del municipi després de detectar-
hi comportaments incívics de persones que 

incompleixen les normes de confinament decretades 
per l’estat d’alarma. Els espais de lleure per a gossos 
estaran tancats durant l’estat d’alarma per evitar 
l’incivisme i les aglomeracions.

Les autoritats recomanen passejar els gossos de manera 
individual, sempre a prop del domicili i pel temps mínim 
imprescindible. Evitant així, les aglomeracions i sortir de 
casa més temps del necessari.

Les Franqueses disposa de tres espais de benestar per 
als gossos, un al carrer de la Serra, l’altre al carrer 
Aragó i el tercer al Parc del Mirador de Bellavista.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Construïm el Diari de Bord de les Franqueses
Infants, joves i famílies poden compartir les seves creacions i fer-
se amb el carnet de navegant per un futur millor

Des que es va iniciar el 
confinament, infants, 
joves i famílies han 
emprès un viatge sense 

saber ben bé quan finalitzarà 
i arribarà a port. Un trajecte 
que ha obligat a canviar hàbits 
i rutines, i ha fet descobrir nous 
talents gràcies a l’enginy. 

El coronavirus ha tancat a 
casa més d’un milió i mig 
d’infants i joves a Catalunya, 
als que en aquesta situació 
d’excepcionalitat se’ls ha 
d’escoltar més que mai i 
conèixer les seves inquietuds, 
pors i propostes. 

A les Franqueses hem creat el 
Diari de Bord, el nostre quadern 
de bitàcola per omplir-ho amb 
les ganes, idees, experiències, 
talents i opinions dels infants 
i joves, i també de les seves 
famílies, que seran els i les 
protagonistes del "Diari de Bord, 
Estat d'Alarma". 

L’àrea d’Infància i Joventut ha 
dissenyat una iniciativa que 
convida a compartir aquest 
viatge i a fer dels més petits 
i joves els protagonistes 
d’aquesta aventura. Els 
interessats en participar en el 
Diari de Bord han de fer arribar 
els seus escrits, fotografies, 
vídeos, dibuixos, etc., mentre 
duri el confinament, en 
qualsevol de les categories 
següents:

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

Durant aquests dies compartirem les creacions 
i vivències que ens feu arribar al web municipal i 
posteriorment els gaudirem en reculls adaptats 
a cada format.

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.

• 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...)

• Jo se fer! (creativitat -música, manualitats, dibuixos, còmics, 
cuina, poemes,...)

• Com us esteu relacionant?

• Avui he compartit, he ajudat a...(testimonis, vivències de 
voluntariat)

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ cultura ]

La Biblioteca Municipal reforça el seu 
servei virtual
La Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona 
amplia el termini de retorn dels documents prestats fins al 21 d’abril

La Biblioteca Municipal de les Franqueses reforça el 
seu servei de manera online. Els usuaris poden fer 
consultes, plantejar dubtes, fer préstecs digitals, trobar 
recomanacions de libres, música, pel·lícules… tant per 

als grans com per als més petits de la casa. Des del servei es 
treballa per facilitar material i idees que ajudin a alleugerir 
aquests dies de confinament apostant per la cultura, i alhora 
uneix esforços per estar al dia del mercat editorial i tenir les 
darreres novetats disponibles quan es torni a la normalitat.

El usuaris poden:

• Fer consultes i plantejar dubtes al correu electrònic 
biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat i b.franqueses@
diba.cat

• Realitzar préstecs digitals mitjançant la plataforma 
ebiblio.cat, on es poden trobar novel·les, contes, revistes, 
etc.

• Consultar recursos electrònics a bibliotecavirtual.diba.
cat

• Buscar jocs i recursos digitals per a infants a Gènius

Com a mesura per contenir l’expansió del Covid-19, la Xarxa 
de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona ha 
ampliat el termini de retorn dels documents prestats fins 

30è Concurs Literari 
de Sant Jordi

Enguany se celebren 30 edicions 
del Concurs Literari de Sant 
Jordi de les Franqueses i, 
malgrat la crisi del Covid19, 

aquesta edició no es quedarà sense 
guardonats. Des de la Biblioteca 
Municipal ja estan treballant per 
reorganitzar el concurs i poder donar 
a conèixer el veredicte i entregar els 
premis quan es torni a la normalitat.

Enguany s'han presentat més de 400 
obres originals que seran valorades 
pel jurat.

al 21 d’abril, excepte en el cas d’aquells documents que ja 
estaven reclamats. També s’ha ampliat el termini per recollir 
els documents reservats fins a 30 dies. D’aquesta manera, 
seguint les mesures de seguretat, els usuaris es poden 
quedar els documents prestats a casa i evitar dipositar-los a 
la bústia de la biblioteca.

Consulta les guies "Tastets de Cultura Activa" que preparen 
els tècnics de la Biblioteca Municipal de les Franqueses, a 
www.lesfranqueses.cat
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Classes virtuals durant el confinament
Les Franqueses es mobilitza solidàriament a les xarxes per 
alleugerir el temps d’aïllament

La Tot i que durant els dies de confinament no es pot 
fer esport a l’espai públic podem seguir fent exercici 
dins de les nostres llars. Això ens ajudarà a evitar 
el sedentarisme i a compartir activitats amb tota la 

família.

A més a més, és important que els infants puguin seguir, en 
la mesura del possible, un horari on es combinen diferents 
activitats lúdiques i educatives. És recomanable que els nens i 
nenes tinguin estones de treball i estones de joc dirigit i lliure.

Diverses entitats, clubs i associacions del municipi ofereixen 
classes virtuals a través dels canals de youtube i les xarxes 
socials per tal d’ajudar a suportar el confinament i contribuir 
a l’entreteniment i l’aprenentatge de tots els membres de la 
família.

El Complex Esportiu Municipal (CEM), per exemple, penja 
al seu perfil de facebook i instagram @CEMFranqueses, 
rutines i entrenaments per a seguir des de casa, i el Servei 
d’Informació Juvenil Espai Zero comparteix a les seves 
xarxes socials vídeos per passar les estones amb humor i 
ganes de ballar, amb reptes i recomanacions a @espaizer0 
amb el hashtag #espaizeroacasa.

Per altra banda, el Centre Municipal de Joves ofereix 
series, pel·lícules, tallers de cuina senzills per a totes les 
edats, jocs de taula, manualitats amb material reciclat… i 
tot a través del seu Instagram @centredejoves i els Casals 
Infantils Municipals facilita idees creatives d’activitats, jocs i 
experiments, com per exemple:

• Manualitats: Fer un collaret de macarrons, omplir un got 
de vidre amb sal pintada, un collage amb tots aquells petits 
tresors que els infants guarden com fulles, pedres, cigrons, 
etc. Creem titelles amb aquells mitjons desaparellats, i 
aprofitem per fer un teatre.

• Construir una cabana: Agafem coixins, taules, cadires 
i fem un disseny de cabana, més tard posem llençols pel 
damunt i deixem una obertura per poder entrar i sortir. 
Dins la cabana podem explicar contes, agafar llanternes 
per il·luminar...

• Sentits: Dins d'una bossa opaca hi posem objectes 
variats que trobem per casa (cotó fluix, llimona, fregall, 
mongetes...) i els infants han de posar la mà a dins, tocar 
l'objecte i endevinar de què es tracta. Podem fer el mateix 
amb els gustos, tapem els ulls a l'infant i ha d'endevinar de 
quin gust es tracta.

• Experiments: Podem crear boira amb aigua calenta i cubs 
de gel, experimentar amb elements que floten o que no 
floten. La cuina també és un bon lloc on experimentar amb 
els gustos i textures.

Les entitats també fan les seves propostes online:

Club de Futbol Les Franqueses
Reptes per estar actius i millorar la cohesió
A Instagram: @cflesfranqueses

Club Patinatge Artístic Les Franqueses
Reptes per als membres del club i qui vulgui
A Instagram: @cpalesfranqueses

A4elKm
Exercici físic i tonificació
Dilluns, dimecres i divendres a les 19 hores 
Al facebook de A4elKm 

Associació Gente del Barrio de Bellavista
Zumba
Tots els dies a les 19 hores
A instagram: @ccaarrliittaa 

Club Natació Les Franqueses
Cada dia un repte per a esportistes i famílies
A instagram: @cnlesfranqueses
Compartiu el vídeo o envieu-lo al 687 634 290

La majoria de centres educatius i algunes entitats també 
estan en línia amb els seus alumnes per tal d’evitar que 
aquests perdin el ritme i puguin seguir treballant i avançant 
des de casa, com és el cas de l’Escola Municipal de Música 
de les Franqueses que per tal que la música no deixi d’estar 
presents a les llars, els professors han elaborat un pla de 
treball temporitzat per setmanes i ha engegat una campanya 
a les xarxes socials, amb el hashtag #jotocoacasa on tothom 
podrà veure els vídeos gravats pels alumnes fent música des 
de casa.

L’Escola EnDansa també continua fent activitats amb els seus 
alumnes des de casa i ho fa tots els dies a les 18 h, des del 
seu perfil d’Instagram @endansa.lf. Les classes són tècniques 
i dirigides a l’alumnat de l’escola però si algú s’anima pot 
accedir al perfil i sumar-se a la classe.

Un altre exemple és l’Escola de Dansa Moving que per 
tal d’evitar que els seus alumnes perdin classes els envia 
material a casa, realitza connexions grupals en línia i fa 
videoconferències. A més a més, la classe de zumba la pengen 
a les xarxes socials tots els dimarts

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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