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[ telèfons d’interès ]
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
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Amplació de l'espai per a les terrasses
i bonificacions del 75%

L

es terrasses de les Franqueses han recuperat l'activitat des del 25 de maig .
Segons ha comptabilitzat l'àrea d'Urbanisme, hi ha prop d'uns 40 establiments
que oferiran aquest servei. Al llarg de les últimes setmanes l'àrea d'Urbanisme
ha visitat els establiments que disposen de terrassa amb la proposta de
permetre ampliar el doble de la superfície de la part exterior respecte l'any 2019,
sempre que sigui possible i els tècnics ho validin. Aquesta proposta pretén que els
establiments puguin mantenir el mateix nombre de taules que tenien disponibles
abans de la pandèmia, però en un espai més gran per tal de complir les mesures
sanitàries establertes.
Per tal de facilitar la recuperació econòmica, l'Ajuntament de les Franqueses també
ha previst una modificació de l'ordenança fiscal, segons la qual es bonificarà als establiments el 75% del cost de la superfície de la
terrassa. Això vol dir que només hauran de pagar el 25%. Una mesura que s'aplicarà fins al 31 de desembre de 2020.

Un altre aspecte que s'ha regulat és l'horari dels establiments que disposin de terrassa. Fins ara, aquest tipus de servei podia obrir fins
a les 00 hores, però, com a conseqüència de la situació sanitària actual, l'Ajuntament ha regulat l'horari i permet la seva obertura fins
les 23 hores durant la Fase 1. Quan el municipi de les Franqueses del Vallès entri a la Fase 2, els horaris recuperaran l'establert per
l'ordenança i podran obrir fins les 00 hores. Aquestes són mesures que s'inclouran en el pla de xoc que treballa l'Ajuntament de
les Franqueses per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia i que es presentarà properament.

Convocatòria d'ajuts al pagament de l'IBI de l'1 de juny al 17 de juliol

L

'Ajuntament de les Franqueses obre l'1 de juny el període
per demanar l'ajut al pagament de l'Impost sobre Béns
Immobles, l'IBI. El termini de presentació de sol·licituds
estarà obert fins el 17 de juliol. per a totes aquelles persones
gravades amb aquest impost en el seu habitatge habitual.

f. Que el valor cadastral de l’habitatge no superi els
105.060€.
g. Que el nivell de renda del sol·licitant i dels que, segons el
padró municipal d'habitants, convisquin amb ell, no superi
les quanties següents:

Enguany s'han actualitzat els llindars de renda amb un
augment del 2,8% respecte el 2019, a més, es canvia
el criteri de renda familiar per renda de la unitat de
convivència, independentment, dels vincles de parentiu.

Renda Unitat de Convivència

La quantia màxima per cada sol·licitud individual serà de 200
euros i mai podrà superar el 50% de la quota líquida anual
de l'IBI. L'ajut és compatible amb altres ajuts atorgats per
l'Ajuntament i, segons el Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de
juliol, està exempt d'IRPF.
Quins criteris s'han d'acomplir per poder acollir-se als
ajuts?
a. Restar empadronades al municipi de les Franqueses del
Vallès el dia 1 del mes de gener de l'any de la convocatòria
de la subvenció.
b. Ser propietari, llogater (quan consti en el contracte
d’arrendament que l’IBI és a càrrec de l’arrendatari) o
usufructuari de l’habitatge habitual i/o figuri com a subjecte
passiu de l'IBI.
c. Hauran de coincidir necessàriament l’habitatge que
constitueixi la residència habitual i el domicili on consti
empadronat el beneficiari.
d. En el moment de la sol·licitud de l’ajut, estar al corrent
de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, i la resta
d'administracions, i amb la Seguretat Social, excepte, si
és el cas, les que encara estiguin en període voluntari de
pagament.
e. Que els subjectes passius de l’habitatge pel qual se
sol·licita l’ajut no constin com a titulars cadastrals, en tot el
territori nacional, de cap altre bé immoble de caràcter urbà.

Membres unitat de convivència

Menor o igual a

Fins a 2				

14.744 euros

Fins a 3				

16.381 euros

Fins a 4 				

18.020 euros

Fins a 5 o més 			

20.477 euros

Es considera nivell de renda, la suma de la base imposable
general i la base imposable de l’estalvi de la darrera declaració
de la renda. En cas que no hagin presentat declaració de
renda, s’haurà de presentar aquella documentació que la
Corporació requereixi per tal de poder acreditar els ingressos.
Com es pot demanar?
Presencialment al Servei d'Atenció a la Ciutadania de
l'Ajuntament de les Franqueses (ctra. de Ribes, 2) demanant
cita prèvia al 938 467 676.
Telemàticament presentant una instància genèrica (https://
www.lesfranqueses.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/
pagina-tramits/instancia) i adjuntant el formulari de solicitud
i la resta de la documentació requerida.
Recordem que és imprescindible estar al corrent de pagament
per poder demanar l'ajut i que si es preveuen dificultats en el
pagament es pot demanar un fraccionamenta a l'Organisme
de Gestió Tributària.
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[ ajuts al lloguer 2020]
Nova convocatòria
extraordinària d'ajuts al
lloguer per la Covid 19
El termini, fins el 30 de setembre

L

a Generalitat de Catalunya ha obert una línia extraordinària d'ajuts al lloguer
per pal·liar els efectes de la crisi de la Covid 19. Aquesta ajuda no és compatible
amb els ajuts ordinaris que es convocaran en breu i es pot demanar fins el 30
de setembre de 2020.

L'import màxim de l'ajut serà de 6 mesos de lloguer amb un màxim de 750 euros
mensuals.

Qui pot demanar-ho?
Les persones físiques amb residència legal a Catalunya que disposin d'un contracte
de lloguer vigent acreditant que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i
social sobrevinguda a causa de la Covid 19.
Quins requisits s'han d'acomplir?
• Que la persona obligada a abonar el lloguer o qualsevol membre de la unitat
familiar estiguin en situació d'atur, afectats per un Expedient Temporal de
Regulació d'Ocupació (ERTO), tenir una reducció de jornada per motius de cures i,
en cas de ser empresari, reunir els motius de pèrdua d'ingressos.
• Que el conjunt d'ingressos de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud
de l'ajut, no superi en 3 vegades l'IPREM (1.613,52 euros); en el cas que hi hagi
algun membre de la unitat familiar discapacitat l'import és de 2.151,36 euros; si
el deutor és el discapacitat és de 2.689,20 euros, en de fills o ascendents majors
de 65 s'incrementa en 53,57 euros per cada fill/lla (en 80,67 euros si la família és
monoparental).
• Que la renda del lloguer més les despesess de subministraments resultin
superiors al 35% dels ingressos familiars.
• Que la persona sol·licitants sigui el titular del contracte i l'habitatge sigui el
domicili habitual.
• Que s'acrediti el pagament de lloguer durant els mesos de gener, febrer i març
de 2020.
• Que tots els membres de la unitat familiar estiguin al corrent de pagament de
les obligacions tributàries amb l'Estat, la Seguretat Social i la Generalitat de
Catalunya.
•Que l'import màxim del lloguer sigui de 900 euros mensuals.
Enllaços als tràmits
COVID 19: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972000c29052e2c
GENERAL: http://habitatge .gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-dellloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
GENT GRAN: http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-dellloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
Us podeu informar i resoldre dubtes a través de l'Oficina Comarcal de l'Habitatge del Vallès Oriental al 938 600 708 /
667 992 135 o per correu electrònic a habitatge@vallesoriental.cat.
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Convocatòries ordinàries d’ajuts al
lloguer generals i per a la gent gran
Aquests ajuts són incompatibles entre sí i amb els ajuts
extraordinaris al lloguer per la Covid19

D

es del 28 de maig i fins el 3 de juliol es poden presentar les sol·licituds per a les ajudes ordinàries al lloguer. Enguany es
convoquen ajuts de caràcter general i també específics per als majors de 65 anys. L’objectiu d’aquestea convocatòries
és facilitar l’accés a l’habitatge en règim de lloguer a la població en risc d’exclusió social. El dos ajuts són incompatibles
entre sí, o sigui, només se’n pot demanar un, i tampoc no es pot optar si ja s’ha tramitat l’ajut extraordinari de pagament
al lloguer per la Covid 19. Els requisits generals per a les dues convocatòries són:
•
•
•

Tenir residència legal a Catalunya
Ser titular del contracte de lloguer i estar empadronat a l’habitatge
No pagar un lloguer mensual superior a 750 euros i en cas de que la unitat de convivència sigui família nombrosa
o tingui algun membre discapacitat, en la convocatòria general, i que hi hagi una persona amb mobilitat reduïda
reconeguda, en la convocatòria de gent gran, serà de 900 euros.
Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer.
Pagar el lloguer a través d’una entitat bancària, com a mínim a partir del mes següent a la presentació de la
sol·licitud d’ajut.
Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.
Cap membre de la unitat de convivència no pot tenir cap vincle de matrimoni, parella estable o relació de parentiu
amb l’arrendador, ni en siguin socis o partícips.
No disposar d’habitatge alternatiu en propietat o usdefruit en territori espanyol del qual se’n pugui disposar.
Que a la declaració de l’IRPF l’import de la base imposable de l’estalvi no superi els 500€ tret que sigui d’una dació
en pagament d’una execució hipotecària de l’anterior habitatge habitual.

•
•
•
•
•
•

Ajuts generals al lloguer

Ajuts al lloguer per a la gent gran

Requisit econòmic:

Aquesta subvenció ja s’haurà tramitat d’ofici a tots
aquelles persones que, previ consentiment explícit
durant el mes d’abril, ja en fossin beneficiaris durant el
2019.

Tenir uns ingressos anuals iguals o superiors a
4.780, 64 euros durant el 2018 amb els següents
límits màxims: 11,279,38 euros pel titular + 3.579,80
euros per cada persona adicional. En cap cas la
suma pot superar els 22.558,77 euros anuals el 2018.
Quin és l’import màxim mensual de l’ajut?
•

•

•

20 % de l’import de la renda de lloguer anual1
quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o
inferior al 30 % dels ingressos de la unitat de
convivència,
30 % de l’import de la renda de lloguer anual
quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o
superior al 40 % dels ingressos de la unitat de
convivència,
40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç
per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40 %
dels ingressos de la unitat de convivència.

En qualsevol cal la limitació màxima serà de 2.400 €
anuals per habitatge, i de 200 € mensuals.

Requisits específics:
•
•

Tenir 65 anys o més l’any natural de la convocatòria
Estar en risc d’exclusió social i acreditar uns
ingressos anuals de la unitat de convivència no
superiors a 28.198,46 € en cas d’1 membre; 29.070,58
€, en cas de 2 membres; 30.320,93 €, en cas de 3
membres i, 31.331,63 €, en cas de 4 membres.

Quin és l’import màxim mensual de l’ajut?
La quantia de l’import de la subvenció es determina per la
diferència per la diferència entre l’import del lloguer que
es paga i el que es considera un “lloguer just” calculat en
funció dels ingressos reals de la unitat de convivència.
L’import mensual de la subvenció serà d’un màxim de
200 € mensuals i d’un mínim de 20 € mensuals.
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[ actualitat ]
Obertura del nou CAP de Corró d'Avall,
"un dia històric per a les Franqueses"
El nou CAP , a l'Espai Can Prat, funciona des del 18 de maig

E

l dilluns, 18 de maig, va entrar en
funcionament el nou cap de Corró
d'Avall. Com a conseqüència
de la pandèmia, l'activitat s'ha
iniciat amb l'atenció d'adults, tot i que
la previsió és anar ampliant els serveis.
Una ampliació que dependrà de com
evolucioni la situació sanitària arran
de la Covid-19. "Avui és un dia històric
per les Franqueses. El que havia de
ser un auditori s'ha transformat en un
espai polivalent", va destacar l'alcalde,
Francesc Colomé, durant la seva
visita a les noves instal·lacions amb
la regidora de Sanitat i Salut Pública,
Marina Ginestí. "Per fi les Franqueses
tindrà dos Centres d'Atenció Primària
amb tots els serveis. Avui és un gran
dia per la salut i la ciutadania", va afegir
Colomé. "Facilitarà la relació entre el
personal sanitari i l'usuari. A Bellavista
començaven a estar saturats i les dependències de Corró
d'Avall eren petites. Aquí hi ha una millora per les dimensions,
les instal·lacions... Ara cal que treballarem perquè es vagin
ampliant els serveis", va afirmar la regidora de Sanitat i Salut
Pública, Marina Ginestí.

Punt d'atenció a la ciutadania del nou CAP de Corró d'Avall

el centre disposa d'amplis espais d'educació sanitària, que es
podran començar a utilitzar quan la situació derivada de la
Covid-19 ho permeti. En el moment que el nou CAP estigui a
ple rendiment donarà servei a unes 11.000 persones de Corró
d'Avall, Corró d'Amunt, Marata i Llerona.
El nou cap de Corró d'Avall està situat a l'Espai Can Prat, un
espai polivalent que també s'ha destinat a la cultura i l'esport.
El projecte inicial preveia la construcció d'un centre cultural,
però un procés partipatiu, que es va dur a terme entre els
anys 2013 i 2014, en va definir els nous usos.
El nou equipament de salut ha estat possible gràcies a la
col·laboració entre el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya i l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per
tal de millorar la xarxa d'atenció primària del territori.

NOU CAP DE CORRÓ D'AVALL
L'alcalde, Francesc Colomé, i la regidora de Sanitat, Marina Ginetí, a la
sala d'espera durant la visita

I és que la posada en marxa del nou cap a l'Espai Can Prat
suposa el tancament del consultori local que hi havia a la
plaça de l'Ajuntament. Les noves instal·lacions, de gairebé 900
metres quadrats, inclouen 10 consultes, una àrea pollivalent i
d'extraccions, i espai de treball per als professionals. A més,
6

Carrer del Tagamanent, núm. 92
(Espai Can Prat)
938 404 200
(fora de l'horari d'obertura es pot trucar al 061)
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 20 hores

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

La biblioteca de l’Espai Can Prat inicia la
seva activitat
Com a conseqüència de la situació actual derivada de la pandèmia
l’accés està restringit i el préstec es realitza amb cita prèvia

L

a nova Biblioteca Municipal de l'Espai Can Prat inicia
la seva activitat i ho fa d’una manera diferent, sense
usuaris per seguir les mesures de seguretat establertes
per les autoritats sanitàries. De manera esglaonada
anirà ampliant serveis conforme les Franqueses avanci en les
fases de desconfinament progressiu. Actualment, s’ha posat
en funcionament el servei de préstec de llibres, revistes i
audiovisuals amb cita prèvia.

En una visita a l'equipament, l’alcalde de les Franqueses
del Vallès, Francesc Colomé ha assegurat que “avui és un
dia important perquè per fi entra en funcionament la segona
biblioteca de les Franqueses” i ha afegit que per a poder
gaudir-la, hem de seguir avançant en les diferents fases de la
desescalada, demanant així prudència i responsabilitat a tots
els ciutadans.
La nova biblioteca té 1.267 m2 i està situada al primer pis de
l'Espai Can Prat a Corró d'Avall. Amb accés des del carrer
Verge de Montserrat, consta d’una zona d’acollida i d’un
espai polivalent de 120m2. Inclou una sala polivalent (amb
80 cadires, tarima i pantalla), una àrea infantil (amb punts de
lectura amb connexió, punts per a petits lectors i zones de
lectura informal), una àrea general (amb 54 punts de lectura,
27 amb connexió), un vestíbul; una àrea de música i cinema,
una de diaris i revistes; un espai d'estudi (amb 24 punts), un
de suport (amb 15 seients mòbils); una terrassa per realitzar
activitats a l'aire lliure (amb taules i cadires, banc i butaques);
un espai multimèdia; una zona de direcció; un espai de treball
intern; un dipòsit documental (amb capacitat per 6.000
documents) i, un magatzem.

L'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor de Cultura, Juan Antonio Corchado,
visitant la nova biblioteca

s'ampliaran els títols amb el fons de la Diputació de Barcelona
i de l'Ajuntament de les Franqueses. També compta amb 38
capçaleres de revistes i 5 de periòdics o diaris.
Com a característiques específiques, la nova biblioteca és
un espai accessible amb taulells baixos i bucles inductius;
un aparell d'autoescolta i autovisió i, racons temàtics i de
novetats. També compta amb sistema RFID d'autopréstec
i seguretat. La directora de la nova Biblioteca Municipal de
Corró d’Avall, la Cristina Sánchez ha explicat que “si hagués
de descriure la biblioteca destacaria que és diàfana, còmoda
tant per a l’usuari com per al treballador i convida a estars’hi”.
Tan els horaris com la programació s'han creat i planificat per
a què les dues biblioteques del municipi es complementin i
donin el servei més ampli possible als usuaris.
• Dilluns estarà oberta la biblioteca de Corró d'Avall al matí
entre les 10 i les 13.30 h.
• Dimarts estarà oberta la biblioteca de Bellavista a la tarda
entre les 16 i les 19.30 h.
• Dimecres estarà oberta la biblioteca de Corró d'Avall a la
tarda entre les 16 i les 19.30 h.
• Dijous estarà oberta la biblioteca de Bellavista pel matí
entre les 10 i les 13.30 h.

La Biblioteca Municipal de l'Espai Can Prat s'especialitza
en infància i família des de la perspectiva de la criança i de
l'educació. En aquest sentit, el regidor de Cultura, Juan
Antonio Corchado, ha destacat que “aquest és un espai
dissenyat al servei de les persones. Estem encantats amb
el resultat i crec que aquesta biblioteca serà un referent
a la comarca perquè som els únics especialitzats en temes
d’infància i família”.

Les dades de contacte de les dues biblioteques són:

L'equipament obre amb 13.000 volums a les prestatgeries,
tot i que té una capacitat per a 23.000 llibres. Periòdicament

L'obertura del equipaments es realitzarà de forma esglaonada.
Anirem informant conforme es recuperin més serveis.

Biblioteca Municipal de Bellavista
938 404 388 // b.franqueses@diba.cat
Biblioteca Municipal de Corró d'Avall
935 661 550 // b.franqueses.c@diba.cat
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[ mercat de Corró d'Avall]
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[ mercat de Bellavista]

[ pla de barris ]
L’Ajuntament instal·larà un ascensor
a la plaça dels Països Catalans

L’objectiu és connectar el passeig Andalusia i el carrer Navarra
entre els que, actualment, hi ha un desnivell de 10,5m d’alçada

L

’Ajuntament impulsa la redacció del projecte executiu per a la instal·lació d’un
ascensor a la Plaça dels Països Catalans, que connecti el passeig Andalusia
amb el carrer Navarra. Amb aquesta actuació es pretén millorar la mobilitat a
les Franqueses i ampliar els itineraris accessibles per a vianants. El projecte
recollirà la connexió d’una de les artèries més importants de Bellavista, el passeig
Andalusia, amb una zona d’equipaments públics de gran importància tant per
Bellavista, com pel conjunt de les Franqueses.
Accedir al Centre Cultural de Bellavista, la Biblioteca Municipal de Bellavista, l’Escola
Bellavista-Joan Camps i Giró, l’IES Lauro i la Zona Esportiva de Bellavista serà més
senzill gràcies a la construcció d’aquest ascensor, que es preveu que tingui un cost
aproximat de 350.000 euros. El 50% del finançament de l’obra prové de la Generalitat
de Catalunya a través del Pla de Barris de Bellavista, un projecte que s’inicià al 2010 i
finalitza al desembre del 2020.
El consistori preveu realitzar l’actuació durant els propers mesos per donar solució
a l’important desnivell existent entre el passeig Andalusia i el carrer Navarra, 10,5m
d’alçada salvat per un talús d’una pendent mitjana del 40%. En alguns punts aquesta
pendent es resol amb talús vegetal, i en els punt més inclinats, amb un mur de
rocalla.
Actualment, per tal de comunicar el passeig Andalusia i la plaça dels Països Catalans
amb el carrer Navarra i els equipament de la zona hi ha unes escales que cobreixen el desnivell a l’alçada del carrer Orient.

El confinament que ha fet comunitat

L
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es 20h han marcat l’inici del moment més
esperat del dia amb l’aplaudiment als
sanitaris i treballadors que fan front cada
dia al coronavirus, però també el començament
d’una reunió veïnal des dels balcons. Una trobada a
distància amb música i ball per animar l’ambient.

Les comunitats de veïns de les Franqueses han
compartit activitats i iniciatives que els han unit per
alleugerir els moments difícils. Un bingo amb premis
que els veïns tenien per casa, felicitacions d’aniversaris,
música i balcons engalanats han deixat imatges per al
record.

Al carrer Cantàbria ha estat testimoni de la unió
gestada durant el confinament. Persones que es
creuaven en els espais comuns dels edificis on viuen
i es saludaven però no es coneixien, ara mantenen el
contacte i han forjat bones amistats. Un treballador
del servei d’urgències, un mecànic i un opositor han
deixat de banda les peculiaritats de les seves vides
per compartir, amb diversos veïns, moments durant el
confinament, “un dia un dels veïns va començar a posar
música i després va demanar que li fessin peticions, i
així vam acabar celebrant aniversaris. Un veí va gravar
un àudio per felicitar la seva dona el dia de l’aniversari,
el vam posar i va ser molt emotiu, tot això va generar
una unió que ha fet créixer l’amistat” han manifestat.

L'àrea de Civisme i Convivència a través del Servei
d’Assessorament i Mediació en temes de veïnatge ha
mantingut contacte amb diverses comunitats de veïns
per resoldre els dubtes més freqüents i ajudar en la
resolució d’aquells conflictes que la convivència ha
pogut crear. En general però, les comunitats s’han
mostrat sense problemes, han gaudit d’una bona
convivència i aquells petites desavinences prèvies al
confinament no s’han vist agreujades. Actualment,
l’horari d’atenció al servei és de dilluns a divendres,
de 9 a 13 h, i dimarts de 16 a 18 h. Podeu contactar-hi
a l’email comunitats.lesfranqueses@progress.com
o al 695 473 633. Els dilluns al matí es fa atenció
presencial amb cita prèvia.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Les Franqueses separa les escombraries
més i millor
Tot i que augmenta el global de residus que es generen, la fracció
de resta o rebuig es manté gairebé sense variació
1r
1rquadrimestre
quadrimestre2019
2020

1r quadrimestre 2019

12,6%
12,8%
4,2%
5,6%
3,7%

12,6%
4,2%
3,7%

4,2%
4,6%

4,2%

5,3%
71,6%
75,4%

75,4%
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VIDRE

RESTA

Les darreres dades de recollida de residus a les
Franqueses confirmen la tendència dels darrers anys
d'increment de la quantitat de brossa que separem per
al seu reciclatge respecte de la no separem i llencem al
contenidor de la resta i que s'eliminen.
Si bé és cert que durant els primers quatre mesos que portem
d'any hem generat un 6% més residus que el mateix període
de l'any passat, el percentatge de recollida selectiva puja 3,5
punts percentuals. En canvi, la fracció resta es manté estable,
amb un increment gairebé inapreciable. Tenint en compte
només els residus que es recullen mitjançant els contenidors
del carrer, els residus que conformen les fraccions selectives
-matèria orgànica, paper, envasos i vidre- ja representen
28,4% de la brossa.
En xifres absolutes, mentre que el 2019 el total de la suma
de les fraccions de recollida selectiva va ser de 529.280
kg, al 2020 puja fins a 672,76 tones. Això significa que hem
incrementat en un 22,48% (123,48 T) la brossa que es recull
a les àrees d'aportació selectiva i que, per tant, serà tractada
i reciclada.
Analitzem, però, les xifres per fraccions::
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+8%

+43%

+34%
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VIDRE
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RESTA
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Matèria orgànica:
Fins el 30 d'abril de 2020 s'han recollit 303,16 T, o sigui, 22,04
T més que el 2019, el que ens aporta un increment del 7,84%
dels quilos recollits.
Paper i cartró:
Aquesta fracció ha acumulat l'increment més gran en quilos.
Fins el 30 d'abril de 2020 s'han recollit 133,76 T, o sigui, 44,44
T més que al 2019, el que suposa un increment del 43,33 %
dels quilos recollits.
Vidre:
Fins el 30 d'abril de 2020 s'han recollit 125,72 T, o sigui, 32,82
T més que al 2019, el que ens aporta un increment del 35,33%
dels quilos recollits.
Envasos:
Fins el 30 d'abril de 2020 s'han recollit 110,12 T, o sigui, 28,18
T més que al 2019, el que ens aporta un increment del 34,39%
dels quilos recollits.
Resta:
La fracció que suposa gairebé 3/4 parts del total de brossa
recollida a les Franqueses és la de la resta o rebuig, o sigui,
allò que va directament a l'abocador i no tindrà cap tipus de
tractament. Aquesta fracció només s'ha incrementat en un
0,62% respecte al 2019.
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1r quadrimeste 2020
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Poc a poc, el municipi
incrementa
el percentatge de residus a
les fraccions de recollida selectiva però encara som lluny dels
objectius marcats. Sobretot en la fracció d'orgànica que, tot i
incrementar-se, ho fa més lentament que la resta de fraccions
i que haurà de tenir més protagonisme en els propers anys.
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[ gent gran ]
El Casal d'Avis de Bellavista reprèn els
serveis de perruqueria i de podologia

Aquestas serveis i els de menjar per emportar són amb cita prèvia

E

l Casal d'Avis i Centre Social de Bellavista reprèn
l'activitat amb la posada en marxa d'alguns serveis
que permet dur a terme el desconfinament. A partir del
proper dilluns, 25 de maig, entraran en funcionament
els serveis de perruqueria, podologia i menjar per emportar.
Els usuaris, però, sempre hauran de demanar cita prèvia
trucant a la consergeria del centre, de 10 a 14 hores, al telèfon
938 464 488. Per fer la comanda del menjar per emportar s'ha
de trucar al mateix telèfon. Des de que les Franqueses està en
la Fase 1 també s'ha reobert el servei de terrassa seguint les
mesures de seguretat establertes.
A continuació detallem dies i horaris dels serveis:
Perruqueria

ús. Es disposarà de gel hidroalcohòlic i es desinfectaran els
estris després de cada serveis.

Dimecres i dijous, de 10 a 13.30 hores.

Podologia

Només rentar, tallar i marcar. Més endavant s'ampliaran
serveis.

Dilluns i divendres, de 10 a 13.30 hores.

S'utilitzarà mascareta i guants, capes i tovallores d'un sol

S'utilitzarà mascacareta i guants, paper per a la camilla d'un
sol ús i es disposarà de gel hidroalcohòlic.

Gent Gran no perd el ritme i continua els tallers online

L

es Franqueses compta des de fa
anys amb diversos tallers dirigits
als majors de 65 anys del municipi.
Habitualment, aquests tallers es
realitzen en diversos equipaments dels
5 pobles. Durant els darrers mesos,
amb la declaració de l'Estat d'Alarma, la
proposta cap a aquest col·lectiu ha estat
continuar les activitats però realitzarles des de casa. Dels 290 inscrits
durant el curs 2019-2020, 240 usuaris
han apostat pel format online, ja que
disposen d'ordinador i de telèfon mòbil,
i han seguit els tallers de memòria,
d'informàtica, de ioga, de música i de
teatre a través d'internet i via WhatsApp.
Durant aquestes setmanes s'han
treballat fitxes de memòria, tècniques
de relaxació, receptes de cuina,
s'han realitzat audicions de música,
pràctiques de dicció i s'han compartit
fotografies de les feines que han anat
fent.
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Reforç del seguiment dels majors de
65 anys durant l'Estat d'Alarma
Pel que fa al seguiment i a la resta de
serveis per als majors de 65 anys del
municipi i gràcies a la col·laboració amb
la Fundació Privada per a la Gent Gran
de les Franqueses i a l'Institut Català de
la Salut s'ha pogut incrementar el servei
de càtering a domicili que actualment ja
arriba fins a un 30a d'usuaris d'especial
vulnerabilitat.
També
s'han
realitzat
trucades
periòdiques de seguiment a la gent gran
de Corró d'Avall i Bellavista que viu
sola. A Corró d'Amunt, Llerona i Marata
el seguiment telefònic s'ha realitzat a
tota la població major de 65 anys. En
total s'ha acompanyat a 684 persones
per conèixer la seva situació i les seves
necessitats durant el confinament com
els problemes de salut, el suport a les
necessitats bàsiques de productes

d'alimentació o medicaments, el
recolzament psicològic o les derivacions
a teleassistència...
L'Ajuntament té a disposició de totes
les persones grans el telèfon 938 616
360 per a que comuniquin necessitats o
canvis en la seva situació.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Les matriculacions també es
tramitaran online o amb cita prèvia

Durant el mes de juny, preinscripcions als ensenyaments
postobligatoris i matriculacionsa a infantil, primària i secundària

E

l Departament d'Educació de la Generalitat ha fixat una doble via per realitzar les matriculacions escolars pel curs 20202021. D'una banda i per primera vegada, la matriculació es podrà fer online a l'adreça que habilitat cada centre educatiu.
El correu electrònic servirà per enviar la documentació necessària i per confirmar la matrícula via resposta de l'escola o
de l'institut. Tanmateix, també s'habilitarà un sistema de matriculació presencial amb cita prèvia.
CALENDARI DE TRÀMITS

→ESCOLES BRESSOL (0 a 3 anys)
Matrícula del 17 al 23 de juny
→ EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO (3 a 16 anys)
Matrícula del 13 al 17 de juliol
→ BATXILLERAT (+ 16 anys)
Preinscripció del 27 de maig al 3 de juny
Matrícula del 8 al 14 de juliol

→CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG ( + 16 anys)
Preinscripció del 2 al 8 de juny
Matrícula de l'1 al 7 de setembre
→ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (+ 18 anys)
Preinscripció del 10 al 17 de juny
Matrícula de l'1 al 7 de setembre

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
Centres de primer cicle d'Eduació Infantil i Primària

Escola Colors
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
Carrer de Valldoriolf, 2 (Bellavista) 938 497 222
Correu: a8066413@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/escolacolors/intranet/
Escola Guerau de Liost
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
Carrer de la Riera, 4 (Corró d'Avall) 938 463 216
Correu: a8060939@gmail.com
www.gdl.cat
Escola Joan Sanpera i Torras
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
C. Joan Maragall, s/n (Corró d'Avall) 938 495 594
Correu: ceipjoansanpera@xtec.cat
www.escolajoansanpera.cat
Centres d'Educació Secundària Obligatòria

Escola Bellavista-Joan Camps
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
Carrer d'Astúries, 2 (Bellavista) 930 138 087
Correu: a8059780@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/escbellavista/intranet/

Institut el Til·ler
Educació Secundària i Batxillerat
Correu: a8065391@xtec.cat
Ctra. de Ribes, 45-55 (Corró d'Avall) 938 402 852
www.inseltiller.cat

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

Institut Lauro
Educació Secundària, Batxillerat i Cicles
Formatius
Correu: ieslauro@xtec.cat
Carrer d'Astúries, 3 (Bellavista) 938 402 582
https://blocs.xtec.cat/inslauro
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[ infància i joventut ]
Els infants i joves de les Franqueses
gaudiran d’activitats d’estiu aquest 2020
L’Ajuntament ha treballat l’oferta de les diferents activitats seguint
els protocols establerts per les autoritats sanitàries

A

quest mes de juny han començat les preinscripcions
a les activitats de lleure educatives i culturals
municipals, i al Juliol Esportiu, que enguany també es
realitzarà a l’agost. Les famílies tenen fins al 8 de juny
per a realitzar els tràmits de la següent manera:

De l’1 al 8 de juny mitjançant:
Web municipal www.lesfranqueses.cat
https://lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu/
El 4, 5 i 8 de juny a:
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de l’Ajuntament, amb CITA PRÈVIA al
938 467 676
Enguany, donada la situació d’excepcionalitat provocada
per la Covid-19, la realització de les activitats d’estiu
municipals està condicionada a què les Franqueses passi
a la fase 3 del desconfinament i les mesures sanitàries de
seguretat poden modificar-se en funció de les directrius i
protocols establerts per les autoritats competents.
Pel que fa a les mesures actualment establertes s’ha de
tenir en compte, entre d’altres, que els casals realitzaran
excursions a peu per les Franqueses i els seus voltants i
que el dia de piscina es transforma en el dia de l’aigua en
les mateixes instal·lacions. A més a més, tant en els casals
com en el Juliol Esportiu es faran grups de convivència de
10 nens/es com a màxim amb una persona responsable i les
entrades i sortides es realitzaran de manera esglaonada
per grups i les famílies i el material serà d’ús individual o
en cas de compartit, se’n farà una desinfecció després del
seu ús.
Aquestes són les propostes per aquest estiu 2020, que
s’ampliaran en breu, atenent a què s’està treballant en
el disseny de campaments i Activa l’Estiu de l’Espai Zero
adreçat a joves, així com, en altres ofertes de lleure
cultural i juvenil.
Trobareu tota la informació de les activitats proposades,
inscripcions i mesures relacionades amb la prevenció de la
Covid-19, al web municipal www.lesfranqueses.cat
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CASALS D’ESTIU
Del 6 al 24 de juliol
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
CASAL AMB COLÒNIES
Del 6 al 24 de juliol
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
SERVEIS OPCIONALS DELS (casals d'estiu i casals amb
colònies)
Del 29 de juny al 3 de juliol i/o del 27 al 31 de juliol
Acollida de 8 a 9 h
Menjador de 13 a 15 h
Casal de tarda de 15 a 17 h
JULIOL ESPORTIU
Del 6 al 31 de juliol
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h (possibilitat
d’acollida de 8.30 a 9 h i/o de 13 a 13.30 h)
AGOST ESPORTIU
Del 3 al 7 d’agost i/o del 10 al 14 d’agost
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h (possibilitat
d’acollida de 8.30 a 9 h i/o de 13 a 13.30 h)

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Els Casals Infantils i Juvenils Municipals
reprenen l’activitat en línia

D

es del tancament dels serveis a l’inici de l’estat
d’alarma, els educadors i les educadores dels
Casals Infantils i Juvenils Municipals han estat en
contacte amb els usuaris, però s’ha donat un pas més
per reprendre l’activitat en línia. Actualment es realitzen
videoconferències per grups, amb l’objectiu de compartir
activitats i educar lúdicament als infants sense perdre el
contacte, alhora que poder oferir acompanyament i suport a
les famílies amb recursos adreçats a pares i mares.
L’activitat en línia dels casals es mantindrà fins que es pugui
tornar a realitzar el servei de manera presencial i no es
cobraran les quotes fins que es recuperi la normalitat.
L’educació en el lleure fomenta valors com la solidaritat,
l’amistat, els hàbits saludables, l’esperit crític.... aspectes
especialment importants en moments de confinament. Per
aquest motiu, des de l’Ajuntament es treballa per poder seguir
oferint activitats adreçades a joves i infants. Els monitors dels
Casals Infantils Municipals es connecten amb el seu grup
per acompanyar-lo, estar al seu costat, resoldre dubtes i fer
tallers com pasta de sal, flors de papers, creps...
Per a qualsevol qüestió, suggeriment o proposta us
podeu posar en contacte amb l’àrea d’Infància i Joventut
a
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat,
o
amb
els
Casals Infantils i Juvenils Municipals a casalsinfantils@
lesfranqueses.cat i centrejoves@lesfranqueses.cat.

Videoconferències del Centre Municipal de Joves i
l’Espai Zero
Durant aquests dies es realitzen de manera virtual
diferents activitats com jugar al penjat, jocs musicals...
Actualment els joves estan fent un room scape que gira
entorn al descobriment d’un tresor pirata a Tenerife, i
per poder resoldre els diferents enigmes, els joves han
d’utilitzar totes les eines que tenen al seu abast. Una
experiència que posa a prova el seu enginy.
Per a participar en les activitats descarrega’t el Zoom i
introdueix el següent codi 426-090-4404 i la contrasenya
joves20. T’esperen tots els dimarts i dimecres, de 16.30 h
a 17.15 h

El Diari de Bord encara el trajecte final

M

és d’un centenar de fotografies, vídeos i dibuixos deixen per al record un viatge que va començar de manera incerta però
que ja veu el seu destí.

El “Diari de Bord, Estat d’Alarma” de les Franqueses compta amb diversos capitans i capitanes que han compartit les
seves idees, talents i experiències durant el confinament. Ells i elles són els protagonistes d’aquest diari que finalitzarà quan
acabi l’estat d’alarma.
El desconfinament ens deixa també vivències úniques que els infants i joves podran compartir en aquesta iniciativa. Els capitans
i capitanes segueixen navegant per arribar a la nova realitat, si vols convertir-te en un d’ells i embarcar-te en l’aventura, pots fer
arribar les teves fotografies o vídeos a infanciaijoventut@lesfranqueses.cat o compartir-lo a través de l’Instagram @espaizer0.
El carnet de navegant s’aconsegueix participants un mínim de tres vegades i et permetrà gaudir d’avantatges molt interessants
quan el vaixell arribi a port.
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