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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: 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts de 8.30 a 18.30 h (només 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 
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L’editorial del butlletí municipal 
d’aquest octubre és ben diferent del 
que ens hauríem esperat. Fins i tot, 
m’atreviria a dir, diferent del que ens 

hauria agradat. Governar, estar al capdavant 
d’un govern i d’un projecte no és fàcil. És un 
exercici de molta responsabilitat i, sobretot 
quan governen dos grups polítics diferents, 
cal tenir l’habilitat d’arribar a consensos. No 
és cap secret que hi ha hagut moments de 
tensió els últims anys. Les conseqüències que 
s’han derivat de la repressió arran del Procés 
ha portat tensió a molts pactes municipals 
entre partits amb idearis ben diferents pel 
que fa a la qüestió nacional. Tot i així, JxLF 
ha prioritzat sempre l’estabilitat, governar 
amb majoria i treballar conjuntament en un 

projecte que, en certa manera, ha compartit amb el PSC. I deixeu-me dir que la valoració és positiva 
perquè gràcies a aquest pacte entre dos partits tan diferents les Franqueses ha avançat, i molt.

En aquests moments, però, ha arribat el moment del final com a companys de viatge. Les diferències 
en la presentació d’un projecte tan important per a nosaltres com el Pla d’Actuació Municipal ha 
posat de manifest que no compartim una mateixa visió de futur i, per tant, val més treballar per 
separat. Els trencaments mai són fàcils i poden provocar certa incertesa per qui els viu. És evident 
que JxLF comença un nou repte. El repte que suposa assumir totes les regidories de l’Ajuntament 
de les Franqueses. Però amb la mateixa franquesa que us explico que de vegades els camins no 
són fàcils, també us asseguro que totes les regidores i tots els regidors del meu equip estan 
perfectament preparats per posar-se al capdavant d’aquest govern format ara només per JxLF.

JxLF comença nou camí, però no comença de 0. Aquests anys previs de govern ens donen 
experiència suficient per fer front a aquesta nova etapa. Continuarem treballant de valent 
per avançar, sobretot per avançar amb pas ferm, perquè per nosaltres el més important 
és aquest municipi. I ho farem ben aprop, al costat dels veïns i veïnes de les Franqueses. 
Escoltant-los, com sempre, perquè sabeu que els nostres despatxos també són al carrer. 

I estigueu atents, estigueu molt atents els propers dies perquè ben aviat presentarem un Pla 
d’Actuació Municipal que marcarà el full de ruta que seguirà el govern durant aquesta legislatura. 
Ens trobem en un moment molt important en què, per exemple, s’haurà de definir el nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Tenim projectes, tenim molts projectes en marxa 
perquè aquest govern no s’atura. Sigui quina sigui la fórmula de govern us puc ben assegurar 
que farem avançar les Franqueses del Vallès cap a un municipi de tots i per a tots. Perquè 
governarem en minoria, però no ho volem fer-ho en solitari. I és en aquest sentit que estendrem 
la mà a tots els grups amb representació per seguir cap endavant perquè el futur és cosa de tots. 

Us demano doncs confiança per aquesta nova etapa. 

Francesc Colomé i Tenas  
Alcalde de les Franqueses del Vallès
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[ actualitat ]

El 29 de setembre l’equip de govern, format per Junts 
per les Franqueses i PSC-CP, tenia previst presentar el 
Pla d’Actuació Municipal que havia de servir com a full 
de ruta per a aquesta legislatura. En el moment de la 

presentació, però, l’alcalde, Francesc Colomé, anuncia que la 
negativa del PSC a participar en aquest acte l’obliga a trencar 
el pacte de govern, ja que entén que ja no comparteixen el 
mateix projecte. 

Francesc Colomé (JxLF) i Juan Antonio Corchado (PSC-CP) 
signen el primer pacte de govern el juny de 2016, durant la 
legislatura anterior. En aquell moment el govern es converteix 
en un tripartit, ja que el març d’aquell mateix any se signa 
el primer acord amb el regidor del PP, Javier Álvarez. El 
setembre de 2017, Álvarez deixa el seu partit i, per tant, també 
surt del govern. A partir d’aleshores l’equip de govern el 
formen els partits encapçalats per Colomé i Corchado. Una 
fórmula que els dos partits tornen a repetir després de les 
eleccions municipals de maig de 2019. 

Canvis a l'equip de govern de 
l'Ajuntament de les Franqueses
Des de finals de setembre governen els sis regidors de JxLF que 
assumeixen totes les àrees

Imatge del moment de la lectura del comunicat de trencament del pacte

Comunicat sobre el trencament del pacte entre JxLF i PSC-CP (Emès el 29 de setembre de 2020)

Avui, després de molts mesos de feina, volíem presentar el 
Pam a Pam, el document amb 107 accions que ens ha de servir 
com a full de ruta durant tot aquest mandat. 

Com sabeu, aquesta legislatura hem repetit una fórmula de 
govern que ja havíem fet servir durant el mandat anterior: 
un pacte de govern entre Junts per les Franqueses i el PSC. 
Durant aquests anys de companys de viatge hem anat avançant, 
tot i les nostres diferències més que evidents a nivell de país. 
La legislatura anterior va ser molt dura com a conseqüència 
de tota la repressió que ha activat l’Estat Espanyol des que va 
començar el Procés. 

Tot i aquestes diferències, que no han estat poc importants 
perquè parlem d’una repressió molt dura que ha atacat de 
ple els nostres polítics i les nostres institucions, hem intentat 
mantenir el cap fred i tirar endavant un govern, potser 
complicat, però que ens ha permès engegar molts projectes 
que ens han fet avançar com a municipi.

Avui, però, com us deia, volíem a presentar el Pam a Pam, però 
el PSC no ha volgut compartir amb nosaltres aquest projecte. 
Hem deixat marge fins a aquesta presentació, però no han 
volgut estar al nostre costat.

El 29 de novembre aquest pacte es trenca i, des d’aleshores, 
els sis regidors de JxLF, amb Francesc Colomé al capdavant, 
passen a assumir totes les àrees de l’Ajuntament de les 
Franqueses. 

És per això que em veig obligat a donar per trencat aquest 
pacte entre Junts per les Franqueses i el PSC. La seva negativa 
a participar en aquesta presentació deixa ben clar que no 
comparteixen el nostre projecte de govern i, per tant, no té cap 
sentit continuar amb aquest pacte.

Vull deixar constància que nosaltres, que Junts per les 
Franqueses, tot i les dificultats i els dilemes que ens han sorgit 
per no compartir el mateix ideari a nivell de país, sempre hem 
treballat per oferir a la ciutadania un govern suficientment fort 
per avançar en el que hem considerat el millor projecte de futur 
per les Franqueses. 

I també vull assegurar avui que, tot i aquest trencament, tot i que 
ara és evident que governarem en minoria, seguirem sent un 
govern estable i continuarem treballant perquè aquest municipi 
no només no s’aturi, sinó que avanci més que mai. Perquè com 
sempre dic: de les adversitats en surten noves oportunitats. 

Avui doncs, suspenem la presentació del Pam a Pam, però és 
això, només una petita aturada per repensar, per recol·locar, i en 
breu presentarem el Pla d’Actuació Municipal, el full de ruta que 
Junts per les Franqueses seguirà fins al final del mandat com 
un govern fort i estable.
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Nova organització del cartipàs municipal

Francesc Colomé Tenas

Alcalde

Montse Vila Fortuny

1a tinenta d'alcalde
Regidories:

Hisenda
Règim Intern

Esports
Participació i Relacions Ciutadanes

Seguretat Ciutadana, Civisme 
i Convivència

Jordi Ganduxé i Pacual
2n tinent d'alcalde

Regidories:
Urbanisme

Agricultura i Medi Ambient
Pla de Barris

Marina Ginestí i Crusell
3a tinenta d'alcalde

Regidories:
Presidència (Comunicació,

Protocol i Relacions Institucionals,
i Processos Estratègics)

Sanitat i Salut Pública
Cultura, Educació, Infància i Joventut

Moisés Torres Enrique
4t tinent d'alcalde

Regidories:
Obres, Serveis i Mobilitat

Sònia Tena Belmonte
5a tinenta d'alcalde

Regidories:
Dinamització Econòmica,

Mercat, Comerç i Activitats
Gent Gran

Polítiques Socials i Habitatge
Feminisme i Igualtat

Turisme

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Convocatòria d'ajuts al lloguer per pal·liar 
l'impacte de la Covid-19
El termini per presentar sol·licituds és fins al 6 d'octubre

L'Ajuntament obre una línia d'ajuts per al lloguer de 
l'habitatge habitual destinat a persones arrendatàries 
afectades per l'impacte econòmic i social de la Covid-19. 
L'objectiu és ajudar a resoldre problemes transitoris de 

pagament parcial o total de la quota de lloguer.

Aquests ajuts, que gestiona l'àrea d'Habitatge, es poden 
demanar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament on 
hi trobareu el tràmit destacat en portada  o presencialment, 
demanant cita prèvia  imprimint i omplint el formulari adjunt a 
aquesta informació. El termini és fins al 6 d'octubre.

La dotació pressupostària municipal total per a aquests ajuts 
és de 50.000 euros. L'import de l'ajut per sol·licitant serà de 
200 euros mensuals amb un màxim de 600 euros. 

Qui el pot demanar i quins supòsits ha d'acomplir?

Qualsevol veí/na de les Franqueses, titular d'un contracte 
de lloguer del domicili habitual amb residència legal a 
Catalunya.

S'ha d'acreditar que la que la persona que està obligada 
a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels membres de la 
unitat de convivència estigui o hagi estat, en situació d'atur, 
expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), o hagi vist 
reduïda la jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser 
empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una 
pèrdua d'ingressos des de la data d’inici de l’estat d’alarma 
fins la data de la sol·licitud.

S'ha d'acreditar el pagament de la renda dels mesos de 
gener, febrer i març de 2020.

Tots els membres de la unitat de convivència han 
d'acomplir les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de les 
Franqueses i que cap està sotmesa a qualsevol dels supòsits 
de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions.

L'import de la renda de lloguer ha de ser, com a màxim, de 
900 euros incloent la renda, l'IBI, el rebut de les escombraries 
i els imports corresponents a la repercussió de les obres de 
millora.

Quan no es pot ser beneficiari?

Si es té algun vincle de parentiu de fins a segon grau amb 
les persones arrendadores.
Si s'és soci o partícip de les persones físiques o jurídiques que 
actuen com a arrendadores

Si el titular del contracte d'arrendament o qualsevol 
altre membre de la unitat de convivència té en propietat o en 
úsdefruit un altre habitatge al territori espanyol excepte si 
no se'n disposa de l'ús per causa de separació o divorci o si 
l'habitatge és innacessible per raó de discapacitat del titular.

Si els recursos econòmics del titular o de qualsevol altre 
membre supera en 1,5 vegades l'IPREM anual (11.279,38 
euros)

Quins requisits econòmics he d'acomplir?

Tenir un ingressos anuals iguals o superiors a 0,6 vegades 
l'IRSC (341,47 euros mensuals i 4.780,68 euros anuals).

En el còmput d'ingressos no es tindran en compte els ajuts 
rebuts per atenció a persones en situació de dependència.

S'hi inclouran les pensions o ingressos exempts de 
tributació de la persona sol·licitant o de qualsevol membre de 
la unitat de convivència.

Els ingressos que es trindran en compte són els de 
la declaració de l'Impost de la Renda del darrer període 
impositiu

TAULA RESUM INGRESSOS

Ingressos mínims
4.780,64€ ó import del lloguer anual

Ingressos màxims
1 persona               11.279,38 €
2 persones             15.039,18 €
3 persones             18.798,97 €
4 persones o més  22.558,77 €

A www.lesfranqueses.cat trobareu les bases de la 
convocatòria i el llistat de documentació necessària. Recordeu 
que per tramitar-la presencialment, cal demanar cita prèvia.
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Microcrèdits per a empreses i autònoms 
afectats per la crisi de la Covid-19

L’Ajuntament aprova la concessió d’ajuts en forma de 
microcrèdits destinats a les empreses i persones 
treballadores autònomes, amb seu social al municipi, amb 
l’objectiu d’ajudar a fer front a despeses com el lloguer i el 

pagament de les nòmines, entre d’altres.  

L’actual situació de crisi sanitària ha colpit amb força el teixit 
econòmic dels municipis i les Franqueses no n’és una excepció. Per 
aquest motiu, el consistori vol donar suport i garantir la continuïtat 
de les activitats econòmiques de les empreses i els llocs de treball 
dels autònoms del municipi, que s’han vist amb l’obligació de tancar 
o restringir la seva activitat, veient així reduïts els seus ingressos, 
però fent front a les despeses amb importants dificultats.

Ajuts per a la reactivació econòmica 

L’Ajuntament contempla la concessió de fins a 200.000 
euros per al foment de l’activitat empresarial i 
l’emprenedoria al municipi. Aquests ajuts es creen 
dins del Pla de Xoc per a fer front a la crisi sanitària 

provocada per la Covid-19

Es tracta de tres línies de subvencions. Dues d’elles 
destinades a la reactivació econòmica i al foment de l’activitat 
empresarial al municipi, centrades en ajuts al lloguer i/o en 
ajuts per a l’adequació del local a la nova normativa en matèria 
de seguretat sanitària. Aquestes dues línies d’ajuts podran 
sol·licitar-les aquells autònoms, empreses i professionals 
que han patit una reducció dràstica i involuntària de la seva 
facturació com a conseqüència dels efectes de la Covid-19.

La tercera subvenció està destinada al foment de 
l’autoocupació i l’emprenedoria afavorint la creació i 

Aquests microcrèdits tenen un interès del 0%, no contemplen 
carència i el termini màxim per a retornar l’import és de 2 
anys. 

L’Ajuntament destinarà una dotació de 100.000 euros per als 
microcrèdits i contemplarà una concessió màxima per a cada 
empresa o persona treballadora autònoma de 5.000 euros i 
una mínima de 3.000 euros. 

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de desembre 
de 2020, excepte que amb data anterior s’hagi exhaurit el 
pressupost previst, de manera  telemàtica mitjançant la seu 
electrònica allotjada al web municipal. 

l’establiment de noves empreses a les Franqueses del Vallès. 
A aquesta darrera hi poden optar els autònoms, empreses i 
professionals que han creat la seva empresa durant l’any 2020.

Amb aquestes tres línies d’actuació, l’Ajuntament atorgarà fins 
a 200.000 euros per pal·liar els efectes de la Covid-19. Totes les 
subvencions són compatibles amb qualsevol altra subvenció, 
prestació, subsidi o subvenció destinada a aquesta mateixa 
finalitat, concedit/a per l’Ajuntament de les Franqueses, 
altres administracions o ens públics o privats. El conjunt 
d’aportacions no podrà superar la totalitat del cost de les 
actuacions subvencionades.

Les sol·licituds es podran presentar fins al 31 de desembre 
de 2020, excepte que amb data anterior s’hagi exhaurit el 
pressupost previst, de manera telemàtica mitjançant la seu 
electrònica allotjada al web municipal.

Escanejant 
aquest codi QR 
accedireu a totes 
les convocatòries 
de subvencions 
dins el Pla 
de Xoc de les 

Franqueses contra la Covid-19 on 
trobareu les bases, la documentació 
i els requisits per optar  als ajuts.
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[ actualitat ]

Les Franqueses crea el servei d'inspecció 
de via pública
La persona encarregada de les inspeccions treballa a peu de carrer i se 
centra, de moment, en l'acompliment de les directrius per la Covid-19

Les Franqueses compta des d'aquesta setmana amb 
un servei d'inspecció de via pública amb un funcionari 
assignat a peu de carrer. Aquesta figura realitzarà 
inspeccions "in situ" realitzant sortides diàries a 

diverses zones del municipi, informarà de les normatives 
aplicables i també atendrà les queixes relacionades amb 
incidències a la via pública. També es posa en funcionament 
un telèfon d'atenció per a incidències a través de WhatsApp, 
el 664 068 032, que estarà actiu de dilluns a divendres entre 
les 10 i les 13 h. Els missatges rebuts a través del telèfon 
seran derivats directament a l'àrea responsable i només es 
contestaran en cas de necessitar més informació.

Donada la situació sanitària, ara com ara i mentre aquesta 
es mantingui, la inspecció centrarà la seva atenció en temes 
relacionats amb la Covid 19. Tanmateix, les funcions són:

• Efectuar inspeccions d’actuacions vinculades a la via 
pública a partir de denúncies veïnals, d’ofici, de recursos 
administratius, d’accions judicials i altres inspeccions 
relacionades amb l’afectació, conseqüències i prevenció de 
contagi per COVID-19.
• Controlar i informar de les qüestions relatives a la via 
pública que poden implicar incompliments normatius 
o afectar negativament a l’ordre de la via pública i als 
ciutadans així com supervisar les adaptacions normatives 
sanitàries respecte les mesures de propagació i extensió 
en motiu de contagis per COVID-19

• Efectuar inspeccions de l’activitat comercial i d’altres tipus 
d’establiments d’ús empresarial, així com de les mesures 
correctores i de prevenció de COVID-19, que les autoritats 
vagin determinant.
• Emetre informes, per a la tramitació d’expedients 
sancionadors en els seus àmbits d’actuació.
• Atendre i gestionar les queixes formulades en relació a la via 
pública, activitat comercial o d’establiments d’ús empresarial.
Realitzar informes de seguiment en l’àmbit d’actuació de la 
seva competència i contribuir en la proposta de millores.

Dos nous agents d'acció comunitària ajudaran a 
fer complir la normativa sanitària de la Covid-19

Des d'aquesta setmana, les 
Franqueses compta amb dos 
agents d'acció comunitària que 

reforçaran les tasques de vigilància 
i control de l'acompliment de la 
normativa sanitària per la Covid-19. 

Franqueses i, de moment, estaran en 
actius fins a finals de 2020. 

Els plans d'ocupació, però, també 
contemplen la contractació d'un cap de 
brigada i de 6 peons per a la desinfecció 
dels parcs infantils i del mobiliari urbà 
del municipi; d'un pintor i d'un altre 
agent cívic per temes d'aforaments als 
equipaments municipals i altres.

En total, durant les properes setmanes, 
tal i com contempla el Pla de Xoc, es 
realitzaran 11 contractes de feina nous 
amb una durada de 6 mesos.

Aquests dos treballadors donaran 
suport a la feina que ja es realitza 
des de la inspecció de via pública i 
centraran la seva acció a Bellavista, a 
Corró d'Avall i a les zones d'esbarjo de 
més afluència de la resta de pobles. En 
concret, recordaran la obligatorietat 
de l'ús correcte de la mascareta i de la 
resta de mesures de seguretat sanitària 
recollides pel PROCICAT. 

Aquests agent s'han contractat a través 
del pla d'ocupació contemplat dins 
el Pla de Xoc per la Covid-19 de les 
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Horari dels serveis municipals
Arxiu
Horari: dimarts, dimecres i dijous, de 9 a 14 h.
És imprescindible demanar cita prèvia al telèfon 938 467 676 o 
a través de la seu electrònica. 

Biblioteca Municipal de Bellavista
Horari: de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h, dimarts i 
dimecres, de 10 a 13.30 h i dissabte de 10.30 a 13.30 h. 
És imprescindible demanar cita prèvia al telèfon 938 404 388 o 
al correu electrònic biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat 
i b.franqueses@diba.cat 

Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Horari: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h, dilluns i 
dijous de 10 a 13.30 h i dissabte de 10.30 a 13.30 h.
És imprescindible demanar cita prèvia al telèfon 935 661 550 o 
al correu electrònic b.franqueses.c@diba.cat 

Cultura
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h, dimarts i dijous de 
16 a 18 h.
És imprescindible demanar cita prèvia al telèfon 938 466 506.

Hisenda
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.
Per a l’atenció presencial no serà necessari demanar cita 
prèvia. Tot i així, és recomanable demanar-la per adreçar les 
consultes d’àmbit fiscal, tributari i econòmic a l’àrea.

Participació i Convivència
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30h a 14h.
Els/les ciutadans/es que necessitin contactar poden fer-
ho a través del telèfon 938616221 o bé a través del correu 
participacio@lesfranqueses.cat.

Patronat Municipal d’Esports
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i els dimecres i 
dijous l’atenció serà ininterrompuda de 9 a 19 h.
És imprescindible demanar cita prèvia al telèfon 938 467 083 o 
a través de la seu electrònica.

Pla de Barris de Bellavista
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30h a 14 h.
Els/les ciutadans/es que necessitin contactar poden fer-
ho a través del telèfon 938616221 o bé a través del correu 
pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat.
Per consultes relacionades amb els «Ajuts a la rehabilitació 

dels elements comuns dels edificis de Bellavista» cal demanar 
cita prèvia a través de la seu electrònica.

Tràmits administratius i multes
Horari: de dilluns i divendres, de 8.30 a 14 h
És imprescindible demanar cita prèvia al telèfon 670 309 427 o 
a la seu electrònica

Policia Local
Horari: atenció les 24 h
Telèfon 24h: 93 8467575
email: policia@lesfranqueses.cat
Twiter: @plfranqueses
Facebook: Policia Local de les Franqueses del Vallès
Instagram: plfranqueses

Servei d'Assessoramenti Mediació en temes de veïnatge
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h, i dimarts de 16 a 18 
h.
Els/les ciutadans/es que vulguin contactar ho poden fer 
al telèfon 938 616 221 o  bé al 695 473 633. També es pot 
contactar per correu electrònic comunitats.lesfranqueses@
progress.com 

Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de Corró d’Avall
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i els dimarts 
l’atenció serà ininterrompuda de 8.30 a 18.30 h. 
És imprescindible demanar cita prèvia al telèfon 938 467 676 o 
a través de la seu electrònica. 

Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de Bellavista
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h. 
És imprescindible demanar cita prèvia al telèfon 938 615 435 o 
a través de la seu electrònica. 

Urbanisme
És imprescindible demanar cita prèvia al 938 467 676
Visites Arquitecta
Horari: dijous de 8.30 a 14 h.
Visites aparellador
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.
Informació urbanística
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.
Ocupació de la via pública
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.
Altres consultes
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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“Lluitem contra la Covid-19. No et quedis a 
mitges”
La joventut de les Franqueses fa front comú davant la crisi sanitària

L’Ajuntament ha iniciat una 
campanya de conscienciació 
sobre la importància de seguir 
les recomanacions d’higiene 

i seguretat per a evitar contagis per 
covid-19 i trencar les cadenes de 
transmissió. 

En aquest cas, es treballa amb i per a 
la joventut, amb l’objectiu de convertir-
los en protagonistes actius davant de 
la pandèmia i aconseguir que prenguin 
la paraula per incidir en l’actitud de la 
gent. El repte, en la segona onada de la 
pandèmia i amb el rellotge en contra, 
és aconseguir arribar als i les joves i fer 
front comú, perquè tothom entengui els 
riscos de no seguir amb les indicacions 
sanitàries.   

Els experts posen especial èmfasi no 
només en  el risc personal al que ens 
exposem sinó en el perill al que posem 
a les persones del nostre entorn. Entre 
tots hem d’actuar amb responsabilitat 
i treballar colze a colze per aconseguir 
que el virus no tingui futur. 

Durant el mes d’octubre i novembre, 
els/les usuaris/es del Centre Municipal 
de Joves i de l’Espai Zero seran les 
estrelles indiscutibles de les diferents 
activitats de la campanya i sota el lema 
“Lluitem contra la Covid-19. No et quedis 
a mitges” treballaran per fer front comú 
davant la pandèmia i reflexionaran sobre 
la importància de no abaixar la guàrdia.

La primera de les activitats és la 
realització d’un vídeo que arranca amb el missatge de no 
quedar-se a mitges, on es mostren diverses situacions que 
transmeten la importància de “culminar la feina” com, per 
exemple, posar-se la mascareta tapant nas i boca, no només la 
boca o rentar-se les mans no només amb sabó.

Els i les joves de les Franqueses podran demostrar les 
seves habilitats i coneixements en temes de prevenció en la 
transmissió del coronavirus, així com del municipi, durant les 
diferents proves i jocs de pistes que s’organitzaran per les 
Franqueses, també podran fer-se la seva pròpia funda per a 

[ actualitat ]

la mascareta i participar en el concurs “Mascareta Jove!”. La 
imatge guanyadora del concurs serà la seleccionada per a 
realitzar mascaretes per als i les joves del municipi. 

L’Ajuntament organitzarà les diferents activitats extremant les 
mesures d’higiene i seguretat per a la prevenció de la Covid-19 i 
seguint les indicacions de les autoritats sanitàries. Cal tenir en 
compte que la realització i desenvolupament de les activitats 
està supeditada a l’evolució de la pandèmia i poden patir 
modificacions. Trobareu la informació actualitzada als canals 
de difusió municipals i al web www.lesfranqueses
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[ actualitat ]

Gairebé 3.000 alumnes comencen el curs a 
les Franqueses
Els centres educatius han adaptat els espais i les ratios a les indicacions 
del Departament d'Educació

Les aules de les escoles i dels instituts de les Franqueses 
tornen a estar actives des del 14 de setembre. En total, 
2.949 alumnes han començat a segona etapa d'Educació 
Infantil, a Educació Primària i a Educació Secundària. A 

més a més,  les tres Escoles Bressol Municipals ja funcionen des 
de principis de setembre amb 117 infants i 233 joves cursaran el 
Batxillerat. 

Enguany, el municipi guanya una línia de P3 a l'Escola Bellavista-
Joan Camps que passa tenir dues línies gràcies a l'increment de 
la demanda de places en aquest centre. Les Franqueses compta 
amb 9 línies de P3 per a aquest curs amb 197 alumnes. A primer 
d'ESO hi ha matriculats 270 alumnes.

El curs s'inicia marcat per les mesures de seguretat decretades 
per les autoritats sanitàries i educatives. En aquest sentit, tots 
el centres han adaptat diversos espais auxiliars per instal·lar-hi 
aules ordinàries i acomplir les ràtios i la distància de seguretat. 
Així, laboratoris, aules de música o gimnasos estan ocupats de 
manera permanent durant el curs 2020-2021 per grups classe 
estables. Des de l'Ajuntament s'han previst espais adicionals per 
ampliar l'aulari dels centres educatius però, de moment, cap 
escola n'ha sol·licitat l'ús. Tanmateix, aquests espais estaran 
disponibles durant tot el curs per si són necessaris. Les escoles i 
els instituts també han concretat el pla d'obertura amb entrades 
i sortides esglaonades i ampliació del nombre d'accessos.

Des del Departament d'Educació s'han establert una sèrie 
de protocols i mesures de seguretat sanitària per als centres 
educatius i per a les famílies que trobareu a http://ensenyament.
gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/

A continuació teniu les adreces dels webs de les escoles de 
les Franqueses on trobareu els protocols adoptats per cada 
centre escolar:

Escola Bellavista-Joan Camps 
https://agora.xtec.cat/escbellavista/

Escola Camins
https://sites.google.com/escolacamins.cat/web

Escola Colors
https://agora.xtec.cat/escolacolors/

Escola Joan Sanpera i Torras
https://agora.xtec.cat/ceipjoansanpera/

Escola Guerau de Liost
https://agora.xtec.cat/ceipgueraudeliost/

Institut el Til·ler
https://agora.xtec.cat/ies-eltiller/

Institut Lauro
https://blocs.xtec.cat/inslauro/
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

L’estudi sobre l’estat de les comunitats de 
veïns considerat un projecte innovador
El Banc de Bones Pràctiques reconeix la diagnosi de l’Ajuntament com 
una Pràctica Significativa

El Banc de Bones Pràctiques dels governs locals 
ha reconegut l’Ajuntament de les Franqueses en 
l'àmbit de la participació i convivència per la seva 
contribució a la innovació i governança local amb 

l’estudi de diagnosi sobre l’estat de les comunitats de 
veïns i finques familiars del municipi.  

El Servei d’Assessorament i Mediació en temes de 
veïnatge ha coordinat la realització d’aquest estudi 
amb l’objectiu de conèixer en quin estat es troben 
les comunitats de veïns de les Franqueses i facilitar 
informació sobre el servei als diferents membres 
d’aquestes comunitats.  

A banda, la realització del projecte permetrà establir 
un protocol d’actuació segons el nivell de dificultat 
diagnosticat de les comunitats de veïns i determinar els 
paràmetres d’un instrument que treballa de manera 
transversal una millor atenció integral cap al ciutadà.  

El Banc de Bones Pràctiques dels governs locals és 
un servei impulsat per la Federació de Municipis de 
Catalunya, la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis 
autonòmics i locals i els ajuntaments de més de cinc mil 
habitants de Catalunya que identifica i difon experiències 
de govern i gestió municipal per la seva aportació 
innovadora i de qualitat, que poden servir de referència 
per a altres ajuntaments o governs locals.

Sorea revisarà de manera personalitzada les reclamacions per la facturació

L’estat d’alarma que es va generar 
com a conseqüència de la Covid-19 
va provocar que Sorea, l’empresa 

que gestiona l’aigua a les Franqueses 
del Vallès, no pogués realitzar les 
lectures dels comptadors de manera 
presencial. Per aquest motiu, la 
companyia va fer lectures estimades 
seguint el Reglament de Servei 
municipal i aplicant a cada contracte 
el consum del mateix període de l’any 
anterior. Aquest procediment, però, ha 
pogut provocar dubtes i/o incidències 
respecte a com s’ha realitzat la 
facturació. En el cas de les pòlisses que 
tenien identificades amb algun tipus 
d’activitat que havia quedat restringida 
per decret com ara bars, restaurants... 
la companyia va estimar un consum de 
0m3 des d’abril fins a maig.

Sorea s’ha compromès a revisar 
la facturació i ha assegurat que en 
recuperar el consum real del següent 
període es normalitza la situació 

i, en obtenir una lectura real, es 
descompten els consums estimats 
en períodes anteriors.  En el cas 
que hi hagi algun error provocat per 
l’estimació de consum, s’ajustarà la 
facturació i es repartirà el consum real 
proporcionalment entre els períodes 
afectats.

Els usuaris que considerin que les 
estimacions de consum dels seus 
contractes no han estat ajustades a la 
realitat, poden sol·licitar una revisió de 
les seves factures i Sorea es compromet 
a revisar el seu cas individualment.

Per internet:
https://sorea.cat/ca/canals-de-contacte

Consultes i cita prèvia: 
934 953 540 / 900 405 070 (laborables de 
8 a 21 h)

Per atendre presencialment a l’oficina 
de Granollers (Avda. Sant Esteve, 67), 

cal sol·licitar cita prèvia: 
https://www.sorea.cat/ca/cita-previa/

Per comunicar la lectura del comptador: 
900 816 101 o https://www.sorea.cat/
ca/lectura-de-comptador en cas de 
disposar d’un comptador inaccessible 
per estar ubicat a l’interior de l’immoble, 
ens poden fer arribar la lectura de 
forma gratuïta trucant per telèfon o a 
través del nostre web.
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[ espectacles ]
Espectacles Infantils i familiars / Humor & Co

Cançó, música, contes, 
endevinalles i poesia 

Ds. 3 d'octubre
18 h Casal Cultural 
de Corró d'Avall
Durada: 55 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir 
d'1 any

CABARET PATUFET. Samfaina de Colors. Aconseguirà la 
Rateta Presumida trobar l'amor de la seva vida? I, la Lluna 
podrà enredar al Sol? Per què vol la nina Marta anar a la 
platja? Quin és l'ocell que dorm a la palla i que pon un ou 
cada setmana? El drac ens vol espatllar la festa. Se'n sortirà? 
I, en Patufet, què hi té a veure en tot plegat? Totes aquestes 
preguntes tenen resposta en un cabaret petit com un granet 
d'anís: el Cabaret Patufet. 

Autor: X. Múrcia - Direcció: M. Vilasís - Veus, campanes, 
pandereta i picarols: M. Vilasís -  Veu i guitarra: X. Múrcia

Espectacle de titelles. Un 
clàssic de la literatura per 
a infants

Ds. 10 d'octubre
18 h Casal Cultural 
de Corró d'Avall
Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 3 anys

LA LLUNA D'EN JOAN. Teatre Nu. Un espectacle que ens 
parla de les emocions d’un nen que ha de salvar la vida del 
seu pare malalt. En Joan és un nen que viu en una illa amb el 
seu pare, que és pescador. Tots dos viuen feliços però, una nit 
de tempesta, un cop de mar arrabassa la salut del pare...

Autora del conte: C. Solé - Direcció i dramatrúgia: V. Borràs 
- Intèrprets: F. Mas i M. Hervàs - Disseny escenografies i 
titelles: Teatre Nu - Construcció de titelles: C. Solé i Teatre Nu

Comèdia

Ds. 17 d'octubre
21 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 70 minuts
Preu: 8 i 6* euros
Recomanat a partir de 12anys

LES DONES SÀVIES. 1672, França. Moliére i la companyia 
del Rei estrenen una comèdia de costums amb un embolic 
familiar on s'hi recull l'afany de saber de les dones i es posa 
en evidència un poeta de l'època, mediocre i cregut. 2016, 
Catalunya. Moliére i només dos actors estenen la mateixa 
comèdia de costums amb un embolic familiar on, amb un joc 
interpretatiu que trenca les convencions, s'hi recull la burla 
dels pedants d'avui en dia.

Dramatúrgia: Lluís Hansen i Ricard Farré - Escenografia: 
Enric Romaní  Interpretació: Ricard Farré i Enric Cambray

Espectacle de música en directe, de 
titelles i d’actrius

Ds. 24 d'octubre
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 5 anys

SOPA DE PEDRES. Engruna Teatre. Sopa de Pedres és la 
història de l’Alma, una nena que ha de fugir del seu país 
perquè veu com al cel enlloc de volar-hi estels un dia hi 
arriben els avions. Una història que parla de persones que 
han de fugir de casa seva i arriben a terres que no coneixen.

Idea original i creació: Engruna Teatre - Direcció: M. 
Fernàndez - Interpretació: A. Farriol i J. Santacana

Espectacle d'humor

Ds. 31 d'octubre
21 h Casal Cultural de Corró 
d'Avall
Durada: 60 minuts
Preu: 9,50 i 8* euros
Espectacle concebut per a 
adults

HOME ORQUESTRA. En Peyu. A l’Home orquestra en Peyu fa 
un recull dels seus millors textos i posant-los en escena amb 
la festa major com a fil conductor. L’objectiu de l’espectacle 
és que la gent que no pugui anar a tots els actes de la festa, 
en una horeta se’n faci una idea de tot. Evidentment, tot 
plegat només és una excusa per a què finalment pugui ho 
desenvolupi a través de la ironia i l’humor al que ens té 
acostumats. En Peyu en estat pur.

Guió i interpretació: Peyu - Direcció: Joan Roura

Venda d'entrades 

(*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, 
aturats i menors de 25 anys)

Anticipada, a partir del 25 de setembre, preferentment 
online a:

www.teatres.lesfranqueses.cat i a www.entrapolis.com
o amb cita prèvia a les taquilles del Teatre Auditori de 

Bellavista i del Casal Cultural de Corró d’Avall, de dilluns a 
dissabte de 17 a 21 h, i dissabtes, també, de 10 a 14 h.  

Activitats subjectes a les mesures sanitàries vigents.  És 
obligatori l'us mascareta.

Informació: 938 466 506   www.lesfranqueses.cat
Teatre Auditori de Bellavista. Carrer d'Astúries, 1. Tel. 938 405 782.
Casal Cultural de Corró d'Avall. Avinguda de Santa Eulàlia, s/n. Tel. 

689 618 423.
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4 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
Amb totes les mesures de seguretat 
sanitàries
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro viatge
Per raons sanitàries, les instal·lacions 
romandran tancades al públic. Només es 
podrà accedir al tren tripulat.
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
..................................................................................

5 dilluns

Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
..................................................................................

6 dimarts
Hora del conte nadons. Inici de temporada 
amb ‘Benvingut a casa Hache!’, a càrrec 
d’Alicia Molina
17.30 h Espai Can Prat: Biblioteca Municipal 
L'activitat és recomanada per a famílies 
amb infants de 0 a 3 anys.
Cal inscripció prèvia, a partir del 
29 de setembre, al 935 661 550 o al 
b.franqueses.c@diba.cat
Org. Biblioteca Municipal de Corró d’Avall

Espai Zero. Curs de Mindfulness 
18-20 h Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a joves de 18 a 30 anys
Més informació i inscripcions al 938 
404 624/670 312 963 o pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
..................................................................................

8 dijous
Espai Zero. Curs de Mindfulness 
18-20 h Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a joves de 18 a 30 anys
Més informació i inscripcions al 938 
404 624/670 312 963 o pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
..................................................................................

11 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
Amb totes les mesures de seguretat 
sanitàries
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro viatge
Per raons sanitàries, les instal·lacions 
romandran tancades al públic. Només es 
podrà accedir al tren tripulat.
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
..................................................................................

13 dimarts
Espai Zero. Curs de Mindfulness 
18-20 h Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a joves de 18 a 30 anys
Més informació i inscripcions al 938 
404 624/670 312 963 o pij.franqueses@
lesfranqueses.cat

Espai Zero. Taller funda de mascareta
18 h Plaça Major de Bellavista
Activitat adreçada per a joves de 12 a 17 

anys
Més informació al 938 404 624/670 312 963 o 
a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
..................................................................................

15 dijous
Espais de lectura. Visita d’autor amb Rafel 
Nadal
Trobada dels lectors amb l’escriptor Rafel 
Nadal per parlar de la seva novel·la ‘El fill 
de l’italià’ 
18 h Espai Can Prat: Biblioteca Municipal
Cal inscripció prèvia, a partir del 
8 d'octubre, al 935 661 550 o al 
b.franqueses.c@diba.cat
Org. Biblioteca Municipal de Corró d’Avall

Espai Zero. Curs de Mindfulness 
18-20 h Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a joves de 18 a 30 anys
Més informació i inscripcions al 938 
404 624/670 312 963 o pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
..................................................................................

16 divendres
Portes obertes Espai Zero per a joves de 18 
a 30 anys 
18 a 20 h Plaça Centre Cultural de 
Bellavista
Taller d'esmalt de foc. Fes-te les teves 
arracades, penjolls i clauers, i descobreix 
l'esmalt de foc i tot el que pots fer.
Més informació i inscripcions al 938 404 624 
i/o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
..................................................................................

18 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
Amb totes les mesures de seguretat 

[ agenda ]

L’agenda està subjecta a l'evolució de la pan-
dèmia per coronavirus i, per tant, es mantindrà 
sempre que la situació d'emergència sanitària 
ho permeti. Recordeu que podeu consultar 
l’agenda al web municipal on es realitzaran els 
canvis i actualitzacions dels diferents actes.
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"Quan l'octubre va a la fi, 
tords i guatlles són aquí"

sanitàries
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro viatge
Per raons sanitàries, les instal·lacions 
romandran tancades al públic. Només es 
podrà accedir al tren tripulat.
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
..................................................................................

23 divendres

Festa de les Golfes i Portes Obertes de 
l'Espai Zero i Centre Municipal de Joves
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Vine a gaudir d'una tarda medieval!
17.30 h Espectacle/Joc "Els homes llop de 
Vallnegra"
18.30 h Jocs, balls, tir amb arc, twirling, 
lliurament premi del concurs "Mascareta 
Jove" i moltes més sorpreses
Més informació i inscripcions al 938 404 
624/ 938 405 781 i/o a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat/ centrejoves@
lesfranqueses.cat

24 dissabte
Taller familiar “Poesia que fa fort”. Taller 
de vers i dicció, a càrrec de David Anguera
12 h Espai Can Prat: Biblioteca Municipal
Cal inscripció prèvia, a partir del 16 
d'octubre, al 935 661 550 o al correu 
b.franqueses.c@diba.cat
Org. Biblioteca Municipal de Corró 
d’Avall amb la col·lab. Gerència Servei de 
Biblioteques Diputació de Barcelona
..................................................................................

25 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
Amb totes les mesures de seguretat 
sanitàries
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro viatge
Per raons sanitàries, les instal·lacions 
romandran tancades al públic. Només es 
podrà accedir al tren tripulat.
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
.................................................................................

29 dijous
Hora del conte. ‘Contes d’Àfrica, a càrrec 
d’Eugènia González 
17.30 h Biblioteca Municipal CCB
Recomanat a partir de 4 anys
Cal inscripció prèvia, a partir del 22 
d'octubre, al 938 404 388 o a b.franqueses@
diba.cat
Org. Biblioteca Municipal de Bellavista

Ple municipal
20 h Lloc a concretar
.................................................................................

30 divendres
Portes Obertes de l'Espai Zero i Centre 

Municipal de Joves
17.30 h Nau Can Ganduxer a Corró d'Avall
Nit de por 2020
17.30 h Tallers i jocs
19 h Cinema de terror, crispetes i sorpreses
Més informació i inscripcions al 938 404 
624/ 938 404 967 i/o a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat/ centrejoves@
lesfranqueses.cat

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DIARI i 
DISSABTES
Obert de setembre a juny (per a infants de 
3 a 12 anys)
“Afavorir la felicitat és un procés màgic” 
(Xavier Caparrós)
Què fem? Recollida a les escoles, racons 
d’aprenentatge, sortides i convivències, 
tallers, natura, tradicions, i molt més...
De dl a ds de 16.30 a 18.30 h 
Dl, dc, dv i ds, al Centre Cultural de 
Bellavista
Dt, dj, dv i ds, al Centre Cultural Can 
Ganduxer
Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 
466 506 (Corró d’Avall) / casalsinfantils@
lesfranqueses.cat 
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals Infantils Municipals
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[ grups polítics ]

Montse Vila
Portaveu del grup polític municipal Junts per les Franqueses (JxLF-Junts)

Estem passant per un moment on la pandèmia generada per la Covid-19 és present a les notícies a qualsevol hora del dia, a 
totes les converses familiars i a les trobades amb amics. Tots nosaltres en parlem en algun o altre moment del dia. I ara s’hi ha 
de sumar la preocupació per la tornada a l’escola. 
I dins d’aquest entorn de desconcert total, el president Puigdemont decideix trencar amb el PDeCAT i formar un nou partit 
polític, JxCat. La idea és poder accelerar el procés i estar al servei de la República i de les persones. Ara és l’hora que els 
diferents afiliats i afiliades del PDeCAT es posicionin i decideixin si es queden amb Bonheví, Mas i Chacón, entre altres, o bé si 
donen suport a Puigdemont, Sanchez i Borràs per donar el nom d’alguns que han trencat el carnet del PDeCAT i s’han posat al 
servei del nou partit. 
A JxLF, continuarem treballant per les persones i pel nostre poble independentment de quin sigui el partit que triïn els 
nostres regidors i regidores i afiliats i afiliades. El nostre objectiu és continuar fent de les Franqueses un poble que fomenti la 
convivència i faciliti la mobilitat de les persones a través d’un urbanisme amable; que els equipaments i serveis estiguin pensats 
i dissenyats per cobrir les necessitats de la ciutadania a qualsevol edat. Volem continuar impulsant accions que protegeixin 
l’activitat agrícola i forestal amb una bona xarxa de comunicació i transport per garantir l’accés a la informació i a la circulació. 
Continuem treballant JUNTS.

La crisi generada per la Covid-19 ha deixat en segon terme l’emergència per pal·liar el canvi climàtic, però la contaminació 
ambiental segueix debilitant el món i repercutint, en l’àmbit local, directament als ciutadans de les Franqueses. La 
contaminació atmosfèrica amb altes concentracions de partícules tòxiques en suspensió en l’aire que respirem, origen de 
tantes malalties cròniques; la contaminació acústica que afecta diàriament la qualitat de vida de les persones; la contaminació 
dels subsòls provocats pels abocaments constants de runes, metalls, líquids contaminants... o la contaminació de pudors 
per contaminants tòxics o no tan tòxics però igualment molestos. Cap d’aquests episodis són desconeguts al nostre municipi 
i sovint provenen dels polígons industrials. Per resoldre’ls cal fer una planificació del territori -que no tenim- i aturar l’actual 
creixement urbanístic, que tampoc es contempla. Cal també, malgrat que algunes competències depenguin directament 
de la Generalitat, fer seguiment constant del compliment de la normativa  per, en el cas que no sigui així, comunicar-ho 
d’immediat. L’actual govern de Junts i PSC ajorna la solució i mai l’han encarat, ni uns ni altres, en les legislatures anteriors. 
El clam reiterat del veïns de Llerona, principals afectats pel polígon industrial del riu Congost, és l’evidència de la passivitat 
del govern municipal. Com a regidors a l’oposició que hem vist tombades una rere l’altra les mocions ambientals, ens fem 
ressò en aquest escrit del problema de la contaminació ambiental, per denunciar la manca de voluntat del govern per fer-hi 
front.

Juan Antonio Corchado
Regidor del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés [PSC-CP]

Imma Ortega
Regidora del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]

El PSC de les Franqueses del Vallés visitarà cada setmana un poble dels cinc que formen el municipi de Les Franqueses del 
Vallés: Llerona, Corró d’Amunt, Corró d’Avall, Marata i Bellavista,  per tal de conèixer de primera mà l’estat en el que es troben 
totes les zones, les inquietuds dels veïns i veïnes, i informar a l’Àrea corresponent perquè resolguin els possibles problemes 
que ens trobem.
La nostra manera de fer política sempre ha estat basada en les polítiques de proximitat, restar al costat de la ciutadania, 
saber i conèixer de primera mà tot allò que preocupa a la gent del nostre municipi, i poder ajudar a donar solucions a les seves 
problemàtiques.
Sovint ens trobem amb problemàtiques que han pogut ser solucionades de forma més ràpida i eficient si haguéssim tingut 
coneixement, i és per això que volem visitar i veure en primera persona totes les zones del nostre municipi conjuntament amb 
tots i totes els/les que en formeu part.
Des de el PSC  el que volem i sempre hem treballat per aconseguir-ho, és ajudar seguir fent dels nostres pobles un municipi de 
qualitat, digne de tots els nostres veïns i veïnes.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Amador Doncel
Portaveu del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]

Los delitos de okupación de eficicios y viviendas han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años en les 
Franqueses.
La okupación convierte a los dueños y a los vecinos en víctimas. Las comunidades de vecinos también sufren el deterioro de la 
convivencia, siendo  el tráfico de drogas de los llamados narcopisos el caso más extremo.
Es necesario actuar en defensa de la ley y la propiedad privada, pues a causa de la escasa protección de la propiedad privada 
y la lentitud de los procesos judiciales, los dueños y vecinos víctimas de la okupación de su vivienda se enfrentan a un grave 
problema que, hoy por hoy, carece de solución justa y eficaz.
Es imprescindible legislar para reforzar y dar seguridad a los propietarios de las viviendas okupadas y que puedan recuperar 
su vivienda lo antes posible con una denuncia y la aportación del título de propiedad, y la imposibilidad del okupa de presentar 
documento o título que justifique legalmente la estancia en  la vivienda okupada. Y dando la máxima seguridad jurídica a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo a las Policías Locales para actuar.
Así pues, Cs LFV hemos presentado una moción para elaborar un Plan Municipal contra la okupación ilegal de viviendas en les 
Franqueses; cuando se reparta el butlletí 5.1 podréis ver si ha sido respaldada por el resto de grupos municipales.

Festes majors suspeses
És trist que enguany ni Bellavista, ni Corró d'Amunt, ni Llerona, ni Corró d'Avall no hagin pogut gaudir de la seva festa major 
amb l'excusa de la covid19. Excusa, tot i que no pas per part dels organitzadors, que hi havien esmerçat tots els esforços, i més, 
per adaptar-les a les necessitats del moment.
Si la covid19 hagués estat motiu —i no excusa—, per la mateixa regla de tres no hauríem de tenir ni mercats ni botigues, ni 
terrasses, ni casals, ni equipaments esportius oberts, ni bus ni tren, per no dir ni escoles. I és bo que hi siguin. Quanta més 
activitat endreçada i comunitària —propera—, millor.
Les festes majors són cultura popular, festes de barri, autogestionades per la gent, a la mida de la seva gent. Ara bé, perquè 
puguin mantenir la seva raó de ser, és indispensable que, ni que sigui per dos dies, aquell entorn més immediat, el poble, 
el barri, sigui seu i només seu, sense cotxes, amb espais amplis respectats, on cadascú pugui dur la seva cadira si cal. En 
comptes d'això, qui ho podia fer possible ha optat per escampar la por i carregar sobre les espatlles dels titulars de les entitats 
tota responsabilitat, com si no fos compartida. Queda clar que la cultura popular fa por i que no és pas aquesta la que diuen 
defensar al 100% (si és que en defensen cap).

Maria Forns
Regidora del grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa 
Municipalista [SAL-CUP-AMUNT]

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès posa aquestes 
pàgines del butlletí 5.1 a disposició dels partits polítics amb 
representació municipal. El Gabinet de Comunicació, Premsa 
i Imatge no es fa responsable de les informacions i opinions  
que s’emeten en aquest espai mensual; així com tampoc 
garanteix que els textos estiguin lliures d’errors gramaticals 
o d’expressió. Tots els articles es publiquen tal com els han 
enviat les forces polítiques i no són subjectes de correcció 
o manipulació, més enllà de les necessitats del disseny del 
butlletí.

Imma Ortega
Regidora del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]
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