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Un Pla d’Actuació Municipal (PAM) defineix les accions a
seguir des de l’ajuntament durant un mandat. Aquest “Pam
a pam” és el full de ruta que ha traçat l’equip de govern per
definir les Franqueses del present i del futur amb un objectiu
molt clar: esdevenir un municipi obert a tothom, sostenible
i punter. L’elaboració d’aquest pla s’emmarca dins de
l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible (ODS)
marcada per l’Assemblea General de les Nacions Unides,
que té com a objectiu l’erradicació de la pobresa, la lluita
contra la desigualtat i la injustícia i posar fre al canvi climàtic.
I precisament l’objectiu d’aquesta legislatura és avançar
a pas ferm i decidit per continuar fent de les Franqueses
un municipi on convergeixen perfectament el futur i les
tradicions. Un municipi capdavanter amb sectors industrials
i comercials de referència alhora que conserva el seu origen
agrícola i forestal. Un lloc on gaudir de la bona qualitat de
vida sense deixar escapar les oportunitats per créixer.
Aquest “Pam a pam” inclou 101 accions repartides en
5 eixos i 10 objectius ben clars per construir un municipi
on viure amb qualitat de vida, amb oportunitats econòmiques, bones connexions i espais verds. Volem avançar per
fora, però també per dins. Volem un municipi atractiu i on la
ciutadania se senti a gust, però també volem una administració oberta i transparent. Durant aquesta legislatura, més
que mai, treballem per ser un govern obert i disposat a dotar
de totes les eines necessàries per acostar la ciutadania a
l’Ajuntament de les Franqueses. Eines que ens ajudaran a
millorar l’eficiència en l’ús dels recursos municipals.
La situació sanitària d’aquest 2020 ha marcat, sens dubte,
el Pla d’Actuació Municipal. Un pla que també ha hagut
d’incidir més que mai en accions destinades a l’impuls
econòmic de petites i mitjanes empreses, i mesures socials
que garanteixin el benestar dels nostres veïns i veïnes. El
nostre projecte de futur és un projecte inclusiu, pensat per
a tothom, i no volem que ningú quedi enrere. Aquest “Pam
a pam” és el nostre compromís davant de la ciutadania per
seguir avançant a pas ferm. De fet, totes aquestes accions
es van començar a dur a terme des del primer dia de mandat.
Ara, però, us les presentem per fer d’aquest projecte, entre
tots, una realitat.
Seguim avançant. 101 accions, més futur.
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Missió
La missió de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès és afavorir el
benestar de la ciutadania i preservar
l’entorn mitjançant un govern amb
voluntat de diàleg i de participació
i una organització que dona serveis
i atenció de forma planificada,
coordinada i transparent.

Visió
Esdevenir un municipi modern; referent
per viure-hi; amb capacitat per generar
sentiment de pertinença i, liderat per un
ajuntament obert i proactiu.

Valors
1. Transparència
2. Responsabilitat
3. Excel·lència
4. Respecte
5. Proximitat
6. Proactivitat
7. Compromís
8. Coherència
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Eixos
Pàg. 10

Pàg. 14

Pàg. 16

Pàg. 18

Pàg. 22
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Objectius
1
Municipi
on viure
i gaudir
2
Municipi que
avança
econòmicament
3
Municipi
amable i ben
connectat

Millorar la qualitat de vida de la
ciutadania
Contribuir a fer de les Franqueses del
Vallès un municipi més inclusiu

Reduir la taxa d’atur del municipi
Mantenir i atraure millors
oportunitats de creixement econòmic

Augmentar la seguretat al municipi
Optimitzar la vertebració del territori
que composa les Franqueses del
Vallès

4
Municipi
verd
i sostenible

Vetllar per un creixement urbà
sostenible

5
Govern
obert

Apropar l’Ajuntament a la
ciutadania

Minimitzar l’impacte mediambiental
que genera la ciutat

Millorar l’eficiència en l’ús dels
recursos municipals
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Què són els
ODS?
El 25 de setembre de 2015,
l’Assemblea General de les Nacions
Unides va aprovar l’Agenda 2030 de
Desenvolupament Sostenible.
L’Agenda 2030 ha de marcar l’acció
global pel desenvolupament fins a
aquesta data, conjuntament amb la
resta d’agendes globals i configura
les línies d’actuació per a assolir un
objectiu comú, el desenvolupament
mundial sostenible. Es tracta d’una
eina integral i multidimensional,
abastant les dimensions econòmica,
social i ambiental, i d’aplicació
universal.
El seu desplegament es basa en
un sistema de 17 objectius de
desenvolupament sostenible que
proposen abordar els grans reptes
globals, des de la lluita contra la
pobresa o el canvi climàtic fins a
l’educació, la salut, la igualtat de
gènere, la pau o les ciutats sostenibles.
Totes les accions previstes al PAM
estan vinculades a l’acompliment
d’algun d’aquests 17 ODS.
Dins d’aquesta publicació trobareu totes les accions del Pla d'Actuació Municipal
vinculades a la simbologia de les ODS de Nacions Unides
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Municipi on
viure i gaudir

Municipi
on viure i
gaudir

Cofinançament
de la construcció
del gimnàs i sala
polivalent de l’Escola
Joan Sanpera i Torras

Ampliació de l’oferta
formativa professional
del municipi
Oferir nous plans de formació ocupacional
que abarcarant des d’oficis i alfabetització
tecnològica a idiomes i altres... tenint en
compte tant les necessitats de les empreses
com les dels sectors estratègics.

Millorar la qualitat de
vida de la ciutadania
Potenciar la pràctica esportiva i els hàbits
saludables

Promoure una oferta cultural de qualitat i per
a tothom
Fomentar la iniciativa social i facilitar la seva
projecció i visualització
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Atesa la naturalesa de les Franqueses “Cinc
pobles, un municipi” es proposa l’elaboració
d’un programa de coordinació de totes les
accions de suport de l’Ajuntament a les
festes majors dels diferents pobles.

CIVISME

Elaboració i
desenvolupament d’un
programa per donar a
conèixer i potenciar el
Ball de l’Espolsada
Si hi ha una dansa que es pot associaciar amb
les Franqueses és el Ball de l’Espolsada. Des
de l’Ajuntament volem desenvolupar un pla
de potenciació d’aquest patrimoni cultural
immaterial. La denominació “espolsada” prové
d’un punteig anomenat “espolsar” i que ha
donat nom a la dansa en la qual s’hi practica
en una de les parts. La primera referència
escrita del ball de l’espolsada data del 1900.

Elaboració i
desenvolupament
d’un programa d’art
urbà per a joves

fes-ho per tu,
fes-ho per mi,
fem-ho junts!

Realització d’un programa
d’activitats vinculades a
l’esport a les biblioteques
municipals

Potenciar l’educació multidisciplinar en totes
les etapes de la vida
Fomentar el municipi com a un espai de
relació social, aplicant polítiques de millora
de qualitat de la convivència i el civisme

Execució del programa
de coordinació del
suport a les festes
majors

Atès que la competència en matèria
d’educació és de la Generalitat de
Catalunya, s’ha pactat la construcció
del gimnàs i de la sala polivalent per
a l’única escola de les Franqueses
que no disposa d’instal·lacions
complementàries pròpies.

Desenvolupament del
Pla de Promoció de la
Convivència i el Civisme a
les Franqueses del Vallès
Vetllant per generar un marc de relacions
de respecte, confiança i solidaritat entre
les persones en els diferents espais de
contacte social com les comunitats de veïns,
els espais públics, els equipaments i les
celebracions multitudinàries.

Ampliació i potenciació de les
activitats de l’Escola Municipal
de Música com a centre
promotor de la música

Elaboració de l’ordenança
de tinença d’animals de
companyia

Elaboració del Pla Local
de Salut i del protocol
d’emergència sanitària
Actualització del Mapa
d’Instal·lacions Esportives
Municipals (MIEM)
Aprovació i aplicació del
Reglament d’Ús de les
Instal·lacions Esportives
Municipals

Millora i ampliació del
programa de gestió de les
colònies de gats ferals

Creació d’un únic registre
d’entitats del municipi

Realització d’una campanya
d’adopció de gats i gossos

Elaboració i implementació
del reglament de Mesures
Alternatives a la Sanció
Econòmica (MASE)
Difusió i aplicació de la nova
Ordenança de Civisme i
Convivència Ciutadana de les
Franqueses del Vallès
Aplicació de mesures per
lluitar contra l’incivisme relatiu
als extrements de gossos
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Municipi on
viure i gaudir

Aplicació d’un recàrrec
a l’IBI dels habitatges
desocupats

Contribuir a fer de
les Franqueses del
Vallès un municipi
més inclusiu

L’Ajuntament treballa amb una doble intenció:
d’una banda, incentivar la posada al mercat dels
pisos buits i, d’una altra banda, incrementar els
impostos que graven els pisos buits.

Facilitar l’accés a l’habitatge adaptant-lo a
les diferents necessitats de la ciutadania
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Establir els objectius concrets d’igualtat
que s’han d’assolir; les estratègies i les
pràctiques transversals que s’hauran
d’adoptar des de l’acció municipal i, establir
sistemes eficaços de seguiment i d’avaluació
del Pla Local d’Igualtat donant compliment al

Ampliació del conveni d’atenció
de la gent gran del municipi

Donar resposta a les situacions de
vulnerabilitat i de risc d’exclusió social al
municipi
Introduir la perspectiva de gènere i d’igualtat
en l’actuació i en la programació municipal

Elaboració del Pla Local d’Igualtat

Elaboració del protocol
d’actuació en matèria
d’habitatge i de salubritat

Creació del Consell Social
Municipal

compromís polític i als marcs legals vigents
que estableixen i regulen els mecanismes
i els recursos, per fer efectiu el dret a la
igualtat i a la no discriminació en tots els
àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

Aprovació i implementació de
protocols d’agressions sexistes,
lgtbifòbiques i racistes.
Realització de campanyes
contra la violència de gènere,
el sexisme, lgtbifòbies, el
racisme i per la igualtat de
les persones amb diversitat
funcional

Constitució i
desenvolupament
de l’Àrea Bàsica de
Serveis Socials

Actualització del Pla Local
d’Habitatge

Elaboració de la diagnosi de
la situació de la gent gran del
municipi

Requeriment a les entitats
bancàries dels habitatges buits
que tenen en propietat per a
què els posin a lloguer social

Adhesió i execució del protocol
de prevenció de maltractament
de la gent gran del Consell
Comarcal del Vallès Oriental

Elaboració i aplicació del
reglament per a l’ús d’habitatge
d’urgència social

Posada en marxa del servei
d’atenció psicològica per a
infants en risc
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2/5
Municipi que avança
econòmicament

Municipi
que avança
econòmicament

Creació de la xarxa
digital de comerç del
municipi.
Manteniment i ampliació
dels programes Reempresa
i d’Assessorament a
l’Emprenedoria (PAE)
Implementació
de sistemes de
videovigilància per
millorar la seguretat
als polígons industrials.

Creació del Consell
Industrial Municipal

Reduir la taxa d’atur
del municipi
Fomentar polítiques actives d’ocupació

Mantenir i atraure
millors oportunitats de
creixement econòmic

Execució de les accions del
Pla Vallès Oriental Avança
Augment del nombre
d’accions formatives pròpies
coordinades amb el Consell
Comarcal del Vallès Oriental

Potenciar el comerç urbà i de proximitat i els
mercats de venda no sedentària
Modernitzar i aplicar millores als polígons
industrials i als sectors estratègics i/o
innovadors
Promoure l’emprenedoria
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Elaboració d’un pla de
dinamització de comerç
local

Creació de plans d’ocupació
selectius, propis o a través
d’empreses dels municipi,
adreçats a col·lectius específics,
preferentment per a joves i
majors de 50 anys

Celebració de sessions
informatives de foment de
l’emprenedoria

Creació i actualització
permanent d’un directori
d’empreses i comerços al
municipi

Aplicació de la nova llei APEU
tant per a comerç com per a
indústria

Elaboració i
desenvolupament d’un programa
perquè la Mongeta del Ganxet i
la seva festa anual esdevinguin
un referent supramunicipal

Actualització del Sistema
d’Informació de Polígons
d’Activitat Econòmica (SIPAE) i
del portal comarcal d’empreses

Desenvolupament de la unitat
d’actuació UA21
Desenvolupament de la
reparcel·lació i la urbanització
del Sector R
Desenvolupament de la
reparcel·lació i la urbanització
del Sector N
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Municipi
amable
i ben
connectat

3/5
Municipi amable
i ben connectat

Implementació d’un
model de policia de
proximitat

Instal·lació de càmeres
de seguretat i de lectura
de matrícules a la zona
urbana i als principals
equipaments

Retirada
progressiva del
sistema de
fotovermell i
substitució per
mesures alternatives

Inici del procés
d’elaboració del nou Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal

Construcció de nous
carrils bici de connexió
entre els pobles de les
Franqueses
Des de l’adminsitració s’estan impulsant
diverses línies d’actuació per promoure l’ús
de la bicicleta atesos els seus beneficis per
a la salut i la mobilitat sostenible. Entre les
principals actuacions hi ha la planificació i
construcció de nous espais per a bicicletes
i vianants, aprofitant l’entorn privilegit del
municipi.

Augmentar la seguretat
al municipi

Construcció de la
residència d’avis i centre
de dia a Bellavista

Es definirà el procés per a la redacció
del nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal. El procés haurà de comptar
amb diversos actors del municipi,
i també amb la participació de la
ciutadania.

Potenciar la seguretat de proximitat
Millorar la seguretat viària del municipi

Optimitzar la
vertebració del territori
que composa les
Franqueses del Vallès
Promoure la cohesió entre els 5 pobles de les
Franqueses
Ampliar i modernitzar la xarxa d’equipaments
municipals
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Reforma i ampliació del
Complex Esportiu Municipal

Construcció d’un
pavelló PAV3 a la zona
d’equipaments del
sector R

Ampliació de la Zona Esportiva
Municipal de Llerona (3a fase)

Construcció d’una nova
comissaria per a la Policia Local

Redacció del projecte per a la
construcció d’una nova nau per
a la brigada i per als serveis
municipals

Increment del número
d’agents de la policia local

Construcció d’un pas soterrat
per a vianants i bicicletes
entre l’estació de tren de Corró
d’Avall i els equipaments
municipals
Ampliació del cementiri de
Corró d’Avall

Millora de la senyalització i dels
accessos al Parc del Falgar i la
Verneda i a la Via Europa
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Pacificacions de trànist de diversos
punts del municipi:

Municipi
verd i
sostenible

Vetllar per un
creixement urbà
sostenible
Potenciar la mobilitat sostenible
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4/5
Municipi verd
i sostenible

Senyalització d’itineraris
i rutes verdes per a
vianants i bicicletes
Les Franqueses està ple de racons i indrets
amb un destacat valor com a patrimoni
natural, històric, artístic i cultural. Cal garantir
la conservació d’aquests espais i donar-los a
conèixer planificant rutes i itenaris a peu i/o
amb bicicleta.

Redacció del projecte
de pacificació del trànsit
del nucli urbà de Llerona

Pacificació del trànsit
del nucli urbà de Marata

Pacificació del trànsit
dels nucli urbà de Corró
d’Amunt

Anàlisi de la pacificació
del trànsit a la zona de
Can Calet

Creació de punts de
recàrrega per a vehicles
elèctrics
Adaptació progressiva del
parc mòbil municipal cap als
vehicles elèctrics

En els propers anys el parc
mòbil de vehicles elèctrics es
preveu que vagi augmentant.

Habilitació d’aparcaments
per a bicicletes
Implementació dels camins
escolars segurs i altres
mesures per fomentar
l’escola a peu i la pacificació
del trànsit a les escoles

Per tal de potenciar l’ús de la
bicicleta i avançar cap una mobilitat
més sostenible s’estudiarà la
ubicació a diversos punts del
municipi
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i sostenible

Revisió de l’ordenança
d’estalvi d’aigua

Organització de campanyes
per a fomentar l’ús de
productes i envasos
reutilitzables

Organització de campanyes
periòdiques per a fomentar
el reciclatge a la població
en general, especialment
a escoles i instituts

Minimitzar l’impacte
mediambiental que
genera la ciutat
Contribuir al canvi de mentalitat i d’hàbits
de la població en temes de medi ambient i
ecologia
Conservar i donar a conèixer el patrimoni
natural, històric, artístic i cultural del municipi
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Elaboració
del Pla
Director del
Parc del
Falgar i
la Verneda

Adaptació progressiva de
l’enllumenat públic i dels
equipaments a lluminària de
baix consum i productes més
eficients energèticament.

Establiment d’un protocol
d’actuació per combatre la
presència d’espècies invasores
al municipi.
Revisió dels protocols
d’actuació en cas d’emergència
climàtica.

Elaboració del Pla Local de
Turisme.

Participació en els espais
supramunicipals que es
constitueixin per la lluita contra
el canvi climàtic.
El canvi climàtic és un dels reptes
globals que cal afrontar en els
propers anys. Conscients d’aquesta
prioritat, des de l’Ajuntament es vol
participar activament als diversos
espais de coordinació per definir i
impulsar estratègies i actuacions
en aquest àmbit.

Millora dels accessos per a
vianants i bicicletes al Parc del
Falgar i la Verneda
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5/5
Municipi verd
i sostenible

Govern
obert

Renovació del web
municipal i el portal
de transparència

Elaboració d’enquestes
de satisfacció dels serveis
que presta l’Ajuntament
La realització d’enquestes de satisfacció suposa
la possibilitat d’introduir la millora contínua a
l’atenció i dels serveis que presta l’Ajuntament,
així com avançar cap a un model de qualitat,
plantejant canvis i millores a partir dels resultats.

Apropar l’Ajuntament
a la ciutadania
Consensuar i unificar les estratègies de
comunicació de l’Ajuntament
Apostar per a que l’activitat municipal sigui
transparent
Promoure la participació de diversos
col·lectius

Disseny i inici del
procés d’elaboració del
Pla Estratègic de les
Franqueses del futur
L’ Ajuntament aposta per la planificació
estratègica com a una eina que permet
analitzar i pensar conjuntament com volem
que sigui el nostre municpi en els propers
anys. Per aquest motius s’iniciarà el procés
per elaborar el pla estratègic del municipi,
el qual comptarà necessàriament amb la
participació de la ciutadania.

Millorar l’eficiència
en l’ús dels recursos
municipals

Dissenyar i desenvolupar plans d’acció de
forma planificada i coordinada
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Aprovació
del Reglament i
del Pla Director de
Participació Ciutadana

Els pressupostos participatius
permeten la participació directa de la
ciutadania en l’elaboració d’una part
de les inversions dels pressupostos
públics, implicant-la en la reflexió de
necessitats, identificació de demandes i priorització dels pressupostos i
també en el seguiment de l’execució
de les propostes seleccionades.

Durant els darrers dos anys, l’Ajuntament de les Franquseses, amb el
suport de la Diputació de Barcelona,
ha estat elaborant el reglament de
participació ciutadana i el pla director
de participació ciutadana, que
planifica i recull les línies d’acció i les
actuacions concretes a desenvolupar
en aquest àmbit en els propers anys.

Les audiències públiques són mecanismes
de participació ciutadana pensades per tal de
poder informar sobre diversos temes.

Elaboració del codi ètic dels
polítics i alts càrrecs

Vetllar per una política econòmica i fiscal
justa i equitativa
Racionalitzar i optimitzar la informació i els
recursos municipals

Celebració d’audiències
públiques sobre diversos
temes d’interès ciutadà

Disseny i inici del
programa pressupostos
participatius de forma
bianual

Flexibilització dels criteris
per a la tarifació social de
les ordenances fiscals

Creació d’una APP de
queixes i suggeriments
per a la ciutadania

Introducció de clàusules
socials i mediambientals en
la contractació pública

Presentació, seguiment i
rendiment de comptes de
l’execució del pla de mandat

Elaboració del Pla de
comunicació interna i externa
de l’Ajuntament

Elaboració d’un pla d’usos dels
equipaments municipals

Simplificació del procediment
per a la cessió d’espais i
equipaments municipals

Revisió i proposta de millora
dels espais estables de
participació ciutadana
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www.lesfranqueses.cat/pamapam
A

