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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
Agbar 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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Tota la programació del mes de juliol

Comencem el mes juliol, l’època 
estiuenca, i és moment de 
fer balanços del que ha estat 
aquest curs. En política, com 

en qualsevol altra àmbit, cal ser honest i 
fer front a les crítiques. El Sector C s’ha 
col·locat al centre d’un moviment que s’ha 
mostrat contrari a la urbanització d’una 
zona de Corró d’Amunt. En aquestes 
pàgines us expliquem cronològicament 
com s’ha desenvolupat el projecte des 
dels seus inicis, però  és important que es 
remarquin algunes puntualitzacions. 
Considero que hi ha diversos elements 
importants per entendre que el govern 
actual poca cosa pot fer ara per anar 
enrere i cal aclarir-los. La urbanització 

d’aquesta zona es va preveure en el Pla General d’Ordenació Urbana de 1983 (fa gairebé 
40 anys!) i el seu Pla Parcial s’ha sotmès a diverses modificacions fins que la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona ha emès un informe favorable. A més, hi ha tres factors 
que considero clau: que aquest projecte es desenvolupa des de l’àmbit estrictament privat, 
que existeix una resolució que determina que no cal una avaluació ambiental perquè no té 
efectes significatius sobre el medi ambient i que el Pla Parcial s’ha sotmès, com marca la 
llei, a exposició pública i no s’ha presentat cap al·legació. Personalment, crec que aquest pla 
relligarà la zona urbana a banda i banda de la carretera i permetrà tenir nous equipaments 
municipals. El menys favorable és l'obligatorietat per part de la Comissió d’Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya de dedicar dues pastilles d'edificis que particularment, pel tipus de 
construcció, crec que no lliguen amb la urbanització de la zona. Tanmateix, aquests edificis 
permeten l'accés a un habitatge digne i assequible, fomentant així, polítiques d'habitatge 
més socials.
De totes maneres, voldria remarcar el nostre compromís amb un creixement del territori 
sostenible i respectuós amb el medi ambient. Aquest és un dels objectius que ens hem fixat 
per desenvolupar el nostre Pla d’Actuació Municipal. I és que hem de redactar el nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, que ha de definir les Franqueses del present i del futur. 
Ara sí, en la redacció d’aquest document nosaltres, els polítics que ara estem al capdavant, 
tenim la responsabilitat de dissenyar una planificació que estigui d’acord amb el nostre 
model de creixement i que respecti la singularitat del nostre municipi on més del 80% és 
massa agrícola i forestal. Ho he dit moltes vegades, el nostre compromís és esdevenir un 
municipi capdavanter en molts factors, però tenint molt en compte la nostra agricultura i 
preservant el nostre entorn. Recordem que també tenim un compromís amb 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. 
També us vull parlar de seguretat. És cert i no podem negar que hi ha hagut un augment 
dels fets delictius, una tendència que s’ha seguit a tot el territori, però també cal aclarir que 
és sostingut. No ens hem de deixar alarmar per algunes dades. Segons ens informen els 
Mossos d’Esquadra i la nostra Policia Local, les Franqueses està per sota de la mitjana de 
la resta de municipis de característiques similars de la zona. Per tant, augment de la xifra sí, 
però per sota de la mitjana. Tot i així posem fil a l’agulla i el meu compromís és augmentar 
la plantilla de la Policia Local en 10 efectius abans de finalitzar aquest any. Necessitem 
aquest increment d’agents per tenir un municipi més segur. Tenim un cos policial que també 
implementa millores per oferir un millor servei amb rigor i transparència.
Per acabar permeteu-me que canviem a un registre més distès. Aquest mes comencen les 
festes majors de les Franqueses. Al llarg de juliol podreu gaudir de les programacions de 
Bellavista i Marata. Unes programacions que recuperen la seva millor essència després de 
dos anys de pandèmia. Sortiu, gaudiu i feu poble! Recuperem les nostres tradicions. 
Visca les festes majors de les Franqueses!  

GRUPS 
POLÍTICS

22-23
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11

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

La zona coneguda com a Sector C està situada a Corró 
d’Amunt i ocupa una extensió de 2,1 hectàrees. Els seus 
antecedents venen de molt lluny, fa gairebé 40 anys. 
I és que la urbanització del Sector C es va preveure en 

el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) aprovat l’any 1983. 
Per tant, els terrenys, que són de propietat privada, es van 
qualificar com a urbanitzables en aquell moment i el projecte 
es desenvoluparà des de l’àmbit privat. 

L’any 2008 els impulsors del projecte van presentar un Pla 
Parcial, que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
va retornar demanant algunes modificacions com ara reservar 
sòl per habitatge de protecció pública, modificar les dimensions 
de les illes edificables i sotmetre’l a avaluació ambiental, entre 
d’altres. Després de dur a terme alguns tràmits, finalment l’any 
2014 es demana l’avaluació ambiental, però uns mesos més 
tard es rep una resolució que estableix que el Pla Parcial del 
Sector C no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental, ja que no té 
efectes significatius sobre el medi ambient. 

El Pla Parcial del Sector C ha de ser sotmès a algunes 
modificacions fins que al 2019 la Comissió Territorial 
d’Urbanisme emet un informe favorable. Aquest mateix any, 
el 26 de setembre, el ple de l’Ajuntament de les Franqueses 
aprova definitivament el projecte que preveu la construcció de:

• 11 habitatges unifamiliars aïllats amb un aprofitament 
urbanístic repartit en funció de la superfície de cada 
parcel·la.

• 2 parcel·les amb un edifici bifamiliar a cadascuna, amb un 
total de 4 habitatges.

• 2 parcel·les amb un edifici plurifamiliar a cadascuna que 
inclouran: 14 habitatges amb algun tipus de protecció, 2 
habitatges de promoció lliure, i locals destinats a altres 
usos compatibles, segons el PGOU.

En aquest tipus de projecte actualment la llei determina 
que els propietaris han de destinar un 15% del sostre a 
cessió pública. En aquest cas concret, però, és un 10% 

El Sector C, un projecte heretat de 1983
La urbanització d’aquests terrenys privats de Corró d’Amunt es va 
preveure en el Pla General d’Ordenació Urbana fa gairebé 40 anys

que és el que marcava la llei en el moment de l’aprovació 
del PGOU l’any 1983. Encara no hi ha el projecte de 
reparcel·lació aprovat i no hi ha un ús definitiu per aquesta 
cessió, però normalment es destina a habitatge social. Per 
aquest motiu el Pla Parcial també inclou la construcció 
d’un tipus d’habitatge que es pugui destinar a tal efecte. 
En un tipus d’habitatge unifamiliar, per exemple, no seria 
possible. 

La urbanització d’aquesta zona doncs es va preveure fa 
gairebé 40 anys segurament amb la intenció de relligar 
la zona de Corró d’Amunt que ja estava urbanitzada 
a l’altra banda de la carretera. En aquests moments 
l’Ajuntament de les Franqueses no pot aturar aquest 
projecte que, tal i com marca la llei, ja es va sotmetre a 
exposició pública sense rebre cap al·legació per part del 
veïnat o associacions de Corró d'Amunt. Cal destacar 
també que des que els propietaris van expressar la seva 
voluntat de desenvolupar aquest projecte s’han dut a 
terme dues sessions informatives al Consell de Poble de 
Corró d’Amunt: una el 16 de juny de 2014 i una altra el 
25 de novembre de 2019. En els dos casos hi ha assistit 
l’arquitecta municipal per informar als veïns i a les veïnes 
sobre quin tipus de construcció es preveu al Sector C.

També és molt important destacar la resolució que 
assenyala que el projecte no té efectes significatius sobre 
el medi ambient. Tot i així, l’Ajuntament de les Franqueses 
referma el seu compromís de vetllar per un municipi on 
els projectes que s’hi desenvolupin respectin l’entorn. 
Precisament és un moment clau per treballar en aquest 
sentit, el Pla General d’Ordenació Urbana ha quedat 
obsolet i ja s’ha començat a treballar en la redacció del 
nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que ha de 
definir les Franqueses dels propers anys. En aquest nou 
planejament, on ja no hi haurà projectes heretats d’anys 
anteriors, el govern ha pres el compromís de dissenyar 
un model respectuós amb l’entorn, inclusiu i que tingui en 
compte els veïns i les veïnes del municipi.
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La Policia Local reforça la seguretat 
amb dispositius elèctrics i de pebre
Els agents han rebut formació específica sobre el seu ús, les 
característiques i la legislació que recull la seva utilització

En els últims mesos hi ha hagut un increment sostingut 
de fets delictius a nivell global, a tot el país. Tot i això, 
segons dades extretes de l’ABP Granollers i la Regió 
Policial Metropolitana Nord dels Mossos d’Esquadra, 

les Franqueses del Vallès està per sota de la mitjana de 
la resta de municipis de les mateixes característiques 
d’aquesta zona. 

La Policia Local de les Franqueses ha reforçat la seguretat 
amb nous dispositius que evitin el contacte directe, però 
neutralitzin persones que mostren resistència activa i/o 
tenen una actitud violenta que amenaça la integritat dels 
agents o la de tercers. I és que a partir d’ara, el cos policial 
municipal patrulla amb dispositius conductors d’energia  
i dispositius de gas pebre. Aquests dos elements estan 
dissenyats per incapacitar una persona durant uns segons 
mitjançant electricitat, en el cas dels conductors d’energia, 
o de pebre. L’objectiu és neutralitzar l’atacant d’una manera 
segura tant per als agents com per a la ciutadania sense 
provocar ferides mortals. Per tal de garantir la transparència 
i la seguretat jurídica tant de la ciutadania com de la Policia 

El regidor Àngel Profitós i la regidora Maria Forns renuncien al seu 
càrrec 

En les últimes setmanes el regidor 
Àngel Profitós i la regidora Maria 
Forns han anunciat que renuncien 

al seu càrrec per temes personals. 
Després de formalitzar el tràmit, 
finalment s’ha donat compte d’aquestes 
renúncies durant el ple de juny.

Àngel Profitós (1962) viu a Corró 
d’Amunt. És llicenciat en Dret per la 
Universitat de Barcelona i ha treballat 
més de 40 anys com a empleat de 
banca. Profitós ha estat regidor 
d’Hisenda i Participació Ciutadana per 
Esquerra Republicana de Catalunya 
a l’Ajuntament de les Franqueses 

Local, els agents van equipats amb un dispositiu personal de 
gravació durant la intervenció. A més, tot el cos policial ha 
rebut formació específica per al seu ús, les característiques 
tècniques de cada dispositiu i la legislació que recull la seva 
utilització.

Ampliació de plantilla  i càmeres de seguretat 

Aquestes, però, no són les úniques accions que es fan en 
termes de seguretat. El pressupost de l’Ajuntament de les 
Franqueses d’aquest any inclou una partida per augmentar 
la plantilla de la Policia Local en 10 efectius. Actualment, el 
cos policia està format per 32 policies, una ràtio superior a la 
que s’estableix per un municipi de 20.000 habitats, i arribarà 
fins als 42. La previsió és que aquesta ampliació es faci 
efectiva abans de finalitzar aquest any. 

Una altra mesura prevista és la instal·lació de càmeres 
de videovigilància tant a nuclis urbans com als polígons 
industrials per augmentar la seguretat al municipi. 

el 2011 i el 2012. Després ha estat 
regidor a l’oposició, primer per ERC i 
aquesta última legislatura per Imagina 
Esquerra en Comú – Acord Municipal 
(IEC-AM).

Maria Forns (1956) viu a Marata. És 
correctora, assessora lingüística i 
professora de català a persones adultes. 
Aquesta ha estat la seva primera legislatura 
com a regidora a l’oposició per Sal – 
Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa 
Municipalista (Sal-CUP-Amunt).

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]
La rehabilitació del CFA i de les antigues 
casernes militars als NextGenerationEU
L'Ajuntament aprova el Pla de Mesures Antifrau per acollir-se a 
aquests fons europeus 

Les Franqueses ha presentat dos nous projectes per 
beneficiar-se dels fons europeus NextGenerationEU 
de recuperació econòmica. Es tracta de la rehabilitació 
integral de l'edifici que acull el Centre de Formació 

d'Adults de Bellavista (CFA) i la recuperació de la Caseta del 
Capità, una nau en desús a la zona de les antigues casernes. 

Centre de Formació d'Adults

Aquest edifici situat dins de l'illa d'equipaments del carrer 
Rosselló de Bellavista, acull el Centre de Formació d'Adults 
a la planta baixa i la seu de la Fundació Apadis, a la primera 
planta. El projecte presentat preveu la millora de l'habitabilitat 
i de l'accessibilitat a tota l'edificació; la implementació de 
sistemes de seguretat arquitectònics i, la digitalització i 
automatització dels sitemes de vigilància, d'il·luminació 
i de climatització. La intervenció en aquest equipament 
preveu crear un espai autosuficient a nivell energètic amb 
plaques fotovoltaiques i sistemes d'aerotèrmia per a la 
calefacció. També crearà un nou accés des del carrer Alzina i 
implementarà solucions constructives sostenibles.

Antigues casernes

Les actuacions del projecte a la zona de les antigues 
casernes suposen la rehabilitació de 5 naus, actualment 
en funcionament amb diversos usos, i la recuperació de la 
Caseta del Capità, ara com ara en desús. Aquesta darrera 
nau es destinarà a aules per ampliar l'oferta de formació per 
a la inserció laboral, per a l'emprenedoria i per a la formació 
contínua de professionals. 

Pla de Mesures Antifrau de les Franqueses

Un dels eixos dels fons europeus NextGenerationEu és el 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) per 
a les administracions públiques, o sigui, la modernització 
d'aquestes. Aquest pla, el PRTR, és l'estratègia de l'Estat 
per vehicular els fons europeus per a la recuperació de la 
crisi de la Covid-19 que inclou partides pressupostàries per 
a reformes i inversions. Per poder optar a aquests fons cal, 
però, adoptar una sèrie de requisits, entre altres, l'aprovació 
d'un Pla de Mesures Antifrau. Aquest pla té com a objectiu 
definir les accions per evitar un mal ús dels recursos rebuts 
des de la Unió Europea i vetllar per a què aquests s'inverteixin 
de la manera més òptima.

El pla de les Franqueses s'ha aprovat al ple del mes de juny 
i defineix, entre altres conceptes, quan es pot produir un 
conflicte d'interessos, què és una irregularitat i quan podem 
parlar de corrupció en el si de l'administració. També inclou 
mesures preventives de possible frau i la creació d'una 
comissió de seguiment i control. 

Fins ara les Franqueses opta als fons NextGenerationEu 
amb tres projectes: la rehabilitació del Centre de Formació 
d'Adults, la recuperació de les antigues casernes militars i la 
recuperació i naturalització de l'entorn fluvial del riu Congost, 
presentat al mes de març.
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S'inicia el tràmit per regular la instal·lació 
de renovables en sòl no urbanitzable
Les Franqueses modificarà del Pla General d'Ordenació que haurà 
de ser aprovat per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona

Les Franqueses vol regular les condicions d'instal·lació de 
de parcs d'energies renovables en sòl no urbanitzable. 
Per fer-ho, durant aquest estiu s'iniciaran els tràmits 
per a la modificació del Pla General d'Ordenació 

Urbana (PGOU) del municipi. Aquest tràmit finalitzarà el seu 
recorregut a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, que és 
l'òrgan que ha d'aprovar la modificació de manera definitiva. 
L'objectiu d'aquest procés és evitar la  pèrdua de sól agrícola 
en favor de la instal·lació de parcs fotovoltàics o eòlics. 

Ara fa un any que el ple de l'Ajuntament va aprovar una 
suspensió temporal d'aquest tipus de llicències. Aquesta acció 
administrativa va venir motivada per l'existència d'un projecte 
de construcció d'un parc fotovoltàic en uns terrenys agrícoles 
de Marata, a tocar de la carretera de Cànoves. Aquest projecte 
comptava amb el vist-i-plau de la Generalitat de Catalunya, tot 
i l'informe desfavorable de l'Ajuntament de les Franqueses. 

La suspensió temporal de llicències ha donat a l'Ajuntament, 
12 mesos de marge que han servit per preparar la 
documentació necessària per a la modificació del PGOU i 
per fer sessions extraordinàries del Consell de la Pagesia i 
reunions amb les entitats. Per tant, tan el procés administratiu 
com les consultes sobre el tema han seguit camins paral·lels.

L'opinió de la ciutadania sobre el tema s'ha copsat a través 
de reunions amb les entitats i del Consell de la Pagesia. 
Les propostes de les entitats han anat en la mateixa línia 
proposada pel consistori amb la implementació de mesures 
protectores de les zones agrícoles del municipi i la proposta 
de mesures dissuassòries als propietaris i la incentivació 
de la implantació d'aquestes instal·lacions en sòl urbà o 
industrial. Pel que fa al Consell de la Pagesia, també s'aposta 

per la limitació de la instal·lació de grans centres productors 
d'energia fotovoltaica però es proposa permetre fer una 
excepció amb els petits propietaris i amb els terrenys amb 
menys valor agrari.

Es preveu que l'inici de la tramitació de la modificació del 
PGOU s'aprovi per ple municipal durant aquest estiu. Això 
permetrà ampliar la suspensió de llicències 1 any més. 
En aquest període es realitzarà la tramitació ambiental, 
l'aprovació inicial, l'exposició pública, l'aprovació provisional 
i, finalment, l'expedient es trametrà a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva.

El Banc de Bones Pràctiques distingeix les Audiències Públiques de 
les Franqueses

La Fundació Pi i Sunyer ha distingit les Audiències 
Públiques de les Franqueses com a experiència de 
bones pràctiques. Aquesta eina participativa, sorgida del 

Pla Director de Participació del municipi, funciona des del 
desembre del 2020 quan es fa la primera prova pilot amb el 
veïnat de Corró d'Avall. Es tracta d'un punt de trobada dels 
veïns i de les veïnes de cada nucli de població amb l'alcalde, 
Francesc Colomé, per tal que li transmetin les preocupacions, 
les inquietuds, els dubtes i les propostes vinculades amb 
les Franqueses en general i amb cada poble en concret. Les 
conclusions extretes de cada sessió es traslladen a les àrees 
corresponents per a la seva gestió.

Fins ara, i des de la prova pilot a Corró d'Avall, s'han celebrat 
audiències públiques als 5 pobles. Les persones que hi 
participen són escollides de manera aleatòria del padró 
municipal. Tant les convocatòries com els retorns d'aquestes 
trobades es fan públics a través del web municipal.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

Oberts els ajuts per a la millora de 
l'accessibilitat a l'interior dels habitatges
Fins el 13 d'octubre es podrà presentar la documentació 
presencialment al SAC o de manera telemàtica a la seu electrònica

Ja està obert el període per demanar els ajuts per a la millora de l'accessibilitat a l'interior dels habitatges. Fins al 13 
d'octubre es podrà presentar la documentació presencialment al Servei d'Atenció a la Ciutadania situat a l'edifici de 
l'Ajuntament (ctra. de Ribes, 2. Corró d'Avall) o al Servei d'Atenció a la Ciutadania situat a Bellavista Activa (c. Rosselló, 
39. Bellavista) demanant cita prèvia al 938 467 676 i telemàticament a la seu electrònica.

Qui pot sol·licitar els ajuts?

Totes aquelles persones que tinguin 65 anys o més i/o tinguin 
reconegut i en vigor un grau de discapacitat igual o superior 
al 33% i amb barem de mobilitat reduïda positiu, o un grau de 
discapacitat reconegut superior al 65%.
La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària 
o arrendatària de l’habitatge objecte de l’arranjament i estar-
hi empadronada. En cas que la persona sol·licitant sigui 
l’arrendatària o la usufructuària, haurà d’aportar l’autorització 
de la persona propietària de l’habitatge per a la realització de les 
obres d’arranjament.

Quines actuacions es subvencionen?

Intervencions que millorin la mobilitat i facilitin les activitats 
d'higiene personal en les cambres higièniques; substitució de la 
banyera per dutxa, eliminació de graons, redistribució d'aparells 
sanitaris, instal·lació de productes de suport (agafadors, 
barres...), substitució d'aixetes i ampliació i/o canvi de sentit 
d'obertura de portes o col·locació de portes corredisses.
Intervencions que millorin la mobilitat a la resta de l'habitatge 
com; instal·lació d'ajudes a tècniques (agafadors, barres...) i 
ampliació i/o canvi de sentit d'obertura de portes o col·locació de 
portes corredisses.

Quins requisits ha de complir l'habitatge?

L'habitatge ha de ser residència habitual i permanent de la 
persona beneficiària i ha d'estar ubicat dins del municipi de les 
Franqueses del Vallès. Les actuacions no es poden haver iniciat 
abans de la publicació d'aquesta convocatòria.

Quin és l'import dels ajuts?

L'import màxim de les subvencions serà del 80% del cost 
subvencionable de l'actuació, si bé no podrà superar un màxim 
de 1.600 euros per habitatge i sol·licitud. Aquesta quantitat podrà 
ampliar-se fins al 100% del cost subvencionable de l'actuació 
amb un màxim de 2.000 euros per habitatge i sol·licitud en els 
casos en que la persona sol·licitant acrediti una situació de 
vulnerabilitat econòmica, que haurà d'acreditar-se mitjançant 
informe favorable de l'àrea de Polítiques Socials de l'Ajuntament. 

Quina documentació s'ha de presentar per sol·licitar la 
subvenció?

• Model oficial de sol·licitud, emplenat en tots els seus apartats.
• DNI/NIF/NIE de la persona que signa la sol·licitud.
• Certificat o nota simple del Registre de la Propietat o bé 
documentació acreditativa
• En el supòsit que la sol·licitud es faci per part d’una persona 
que no sigui propietària de l’habitatge, acord subscrit pel 
sol·licitant o pel seu representant.
• Certificat de qualificació de la discapacitat en vigor, que 
inclogui el barem demobilitat reduïda positiu.
• Documentació acreditativa de la situació de vulnerabilitat 
econòmica, si s’escau
• Sol·licitud de cessió del dret de cobrament de subvencions, si 
s’escau 
• Document d’alta de pagament per transferència bancària
• Pressupost del cost l'empresa que realitza les obres.
• Projecte bàsic signat pel tècnic facultatiu competent en el 
supòsit que fos necessari per l’entitat de les obres.
• Sol·licitud de llicència municipal d’obres o comunicació prèvia 
d’obres.

Com saber si s’ha atorgat la subvenció?

L’Ajuntament notificarà la resolució com a màxim 4 mesos 
després de finalitzar el període de presentació de sol·licituds. 
Les persones interessades podran entendre desestimada la 
seva sol·licitud per silenci administratiu, és a dir, en cas que el 
consistori no notifiqui cap resolució. Es veuran beneficiades 
aquelles sol·licituds que obtinguin major puntuació en el procés 
de concurrència competitiva.

Execució, condicions i terminis de les obres

Les obres s’hauran de començar en el termini màxim d’un mes 
a comptar des de la data de la notificació de la concessió de la 
subvenció, i s’han d’executar dins del termini màxim de 12 mesos.

Per a més informació i consultes a 
habitatge@lesfranqueses.cat
Trobareu les bases de la convocatòria 
escanejant aquest codi QR.
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L'Orgull de ser qui som, 28J a les 
Franqueses
La plaça de l'Espolsada concentra els actes del Dia Internacional 
pels Drets del Col·lectiu LGBTI

Les Franqueses ha commemorat el Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu LGBTI. Sota el lema "L'Orgull de ser qui 
som", els actes s'han concentrat a la plaça de l'Espolsada. L'Ajuntament i l'Associació Mirall. Feminisme d'Acció Social 
han volgut reivindicar aquesta jornada de lluita contra la LGBTIfòbia, "un dia reivindicatiu, perquè tenim un greu problema 
a la nostra societat: la LGBTIfòbia està present a totes les edats però cada vegada més entre el jovent" ha apuntat la 

regidora de Feminisme i Igualtat, Marta Reche, durant la presentació de l'acte.

Durant la tarda del 28J, s'han succeït intervencions com una meditació, una sessió d'"slam poetry" amb Olza o la performance 
de Milnotes. També hi ha hagut espai per al manifest institucional, llegit per representants dels grups municipals i per l'alcalde, 
on s'ha reiterat que "malgrat els avenços, avui en dia, encara és necessari reivindicar que queda molt camí per recórrer en la 
lluita per la igualtat de drets de les persones LGBTI" ja que "les dades mostren que l'LGBTIfòbia encara és present al nostre 
voltant. Des de l'octubre de l'any 2014, es comptabilitzen 1.155 incidències a Catalunya, 84 durant el que portem del 2022".

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Les havaneres i el rom cremat tanquen 
les activitats culturals per a la gent gran
El grup la Ribera posa música a la darrera de les propostes d'aquest 
curs

El grup d'havaneres la Ribera ha estat l'encarregat de tancar les activitats culturals per a la gent gran del curs 
2021-2022 i ho ha fet al ritme dels sons més mariners. Més de 200 persones han participat en el concert i han pogut 
cantar clàssics d'aquest estil musical i tastar el rom cremat que s'ha ofert. La regidora de Gent Gran, Sònia Tena, 
ha donat la benvinguda a aquesta darrera activitat d'un curs en el qual s'han realitzat activitats com excursions, 

celebracions tradicionals i altres. A finals del mes de juny també s'han tancat els tallers anuals d'informàtica, de memòria, 
de música per sentir-se bé, ioga i teatre.

Donació de mascaretes als comerços sociosanitaris del municipi

L'Ajuntament de les Franqueses 
reparteix 12.500 mascaretes 
quirúrgiques entre els centres, 

serveis i comerços sociosanitaris 
del municipi. La mesura pretén que 
els establiments puguin facilitar les 
mascaretes a la clientela que no 
disposa d’aquest element de protecció 
obligatori per accedir a l’interior dels 
locals. Un total de 25 establiments 
s'han vist beneficiats d’aquesta 
iniciativa. 

El govern espanyol va decidir posar 
fi a l’obligació de dur les mascaretes 
en interiors mitjançant el decret  
286/2022, de 19 de abril, segons el 
qual es modificava la obligatorietat 
de l’ús de mascaretes durant la 
situació de crisi sanitària ocasionada 
per la Covid-19. Aquesta norma, 
però, assenyala alguns casos on la 
mascareta continua essent obligatòria. 

La regidora deComerç, Mercats, Fires i Turisme, Sònia Tena, i la regidora de Règim Intern de 
l'Ajuntament de les Franqueses, Montse Vila, entregant les mascaretes
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Festa Jove d'Estiu

[ les Franqueses en imatges ]
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Entre 4.001 i 150.000 euros de sanció pels 
abocaments incontrolats a zones rurals 
L'Ajuntament aplicarà la Llei Reguladora dels Residus de la 
Generalitat quan es tracti d'abocaments fora de la via pública

L'Ajuntament de les Franqueses ha acordat aplicar 
la legislació catalana per sancionar alguns tipus 
d'abocaments incontrolats. A partir d'ara, tots aquells 
grans abocaments fora de la via pública i en medi rural 

o forestal seran sancionats segons l'article 75 h del text refós 
de la Llei Reguladora de Residus (Decret Legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol). Segons aquest article estan considerats 
com a greus "l'abandonament, l'abocament i la constitució 
de dipòsits de residus no legalitzats, si no produeixen cap 
perjudici pel medi ambient o no posen en perill greu la salut 
de les persones" i poden ser sancionats amb multes d'entre 
4001 i 150.000 euros.

Amb aquest canvi, a partir d'ara s'aplicaran dues normatives 
pel que fa als abocaments incontrolats depenent de les seves 

L'Ajuntament contracta a 6 persones dins el programa Treball i 
Formació

L'Ajuntament de les Franqueses compta amb 6 
persones contractades a través del programa Treball 
i Formació del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 

que, durant 12 mesos, s'integren a la brigada d'Obres 
i Serveis realitzant tasques de manteniment i neteja 
d'espais i edificis públics.

característiques: per abocaments a la via pública, l'article 
68.2.b de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de 
les Franqueses que preveu multes de 100 a 300 euros. Per 
abocaments en zones rurals les sancions s'imposaran en 
virtut de la llei catalana.

Aquesta modificació està motivada per l'increment d'aquest 
tipus d'infraccions en els darrers mesos. Els darrers 
abocaments s'han detectat a Mil Pins, a Marata, al camí de 
Samalús, al carrer Pas de la Creu, al camí de la Masia de 
Can Noguera i Ca l'Ignasi, al Turó de les Mentides i al camí 
del Cementiri de Marata. En tots, se n'ha investigat la autoria 
i les persones responsables han estat multats i han hagut de 
netejar la zona. Amb el canvi de legislació aplicada, se seguirà 
el mateix procediment però el règim sancionador canviarà.

Les feines que desenvolupen estan emmarcades dins la 
campanya de promoció del civisme i de la convivència 
ciutadana al municipi, a la millora dels espais públics i 
dels polígons industrials i, també, a la neteja, adaptació i 
manteniment de noves dependències municipals.

El programa Treball i Formació inclou també 186 hores 
de formació individual i grupal que permet a les persones  
participants adquirir eines i recursos per ampliar l'àmbit de 
la recerca de feina, hàbits laborals i d'activació per a una feina 
posterior. Les persones contractades en aquest projecte són 
joves, dones i majors de 45 anys, col·lectius amb més risc 
d'exclusió laboral.

La inversió econòmica per a aquest tipus de contractacions 
per incentivar l'ocupació al municipi és de més de 141.000 
euros.

Nous plans d'ocupació amb l'alcalde, Francesc Colomé, i la regidora de 
Dinamització Econòmica, Raquel Cortés
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Accions de millora en els equipaments 
esportius durant tot l'estiu
Durant la primavera ja s'ha intervingut a Bellavista, a Llerona i a 
Corró d'Amunt

L'Ajuntament de les Franqueses està realitzant tota una 
sèrie de millores en diferents equipaments esportius 
del municipi. Aquestes feines s'estan realitzant entre 
el final de la primavera i l'estiu i pretenen millorar les 

instal·lacions i la seva seguretat.

A Bellavista s'ha treballat en la zona esportiva exterior 
situada al carrer d'Orient, al costat del camp de futbol 7. Allà 
s'ha construït una tanca perimetral i s'ha elevat la que ja 
existia per donar més seguretat a infants i joves. També s'ha 
transformat la pista en un espai polivalent que permeti la 
pràctica del futbol, del voleibol i del bàsquet amb la pintura de 
les línies de joc i la instal·lació d'una cistella de bàsquet (se'n 
col·locarà una segona en un futur) i d'una xarxa de voleibol. 
Paral·lelament, s'han realitzat feines de pintura.

A la Zona Esportiva Municipal de Llerona s'ha treballat en la 
zona perimetral del camp de futbol. Les feines són prèvies 
a la substitució de la gespa artificial del camp, prevista per 
a aquest estiu. Entre d'altres, s'ha enderrocat el mur de la 
banda de les grades i s'ha substituit per una barana metàl·lica 
galvanitzada com a la resta del perímetre. Aquesta actuació 
millora la seguretat durant els entrenaments i els partits 
que s'hi disputen. També s'han retirat els bàculs i les xarxes 
antigues situades darrere les porteries.

A la Zona Esportiva Municipal de Corró d'Amunt s'han realitzat 
treballs a diversos espais. A la zona de les pistes de petanca 
s'han fet feines de millora a les fites. També s'han arranjat els 
bancs de tota la zona. L'actuació més important es realitzarà 

Activitats esportives extraescolars obertes a tothom
Si vols realitzar activitats esportives extraescolars a les Franqueses durant 
la temporada 2022-2023, del 4 al 15 de juliol i a partir de l’1 de setembre es 
podran formalitzar les inscripcions fins a exhaurir les places de les activitats 
que organitza el Patronat Municipal d'Esports que quedin de cada grup.

Els tràmits es podran realitzar a l'oficina del Patronat Municipal d'Esports, de 
dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimecres i dijous, de 9 a 18 h, demanant cita 
prèvia al web de l'Ajuntament.

Per al curs vinent s'ofereixen les modalitats esportives de bàdminton, 
bàsquet, ciclisme, handbol, karate, marxa nòrdica, pàdel, tennis i voleibol 
També, activitat física adaptada a grups específics, a adults i a gent gran i 
activitats esportives a les escoles del municipi (psicomotricitat, iniciació 
esportiva, aeròbic, escola de bàsquet i escacs).

A banda de les activitats municipals, les entitats esportives de les Franqueses 
ofereixen esports com futbol, twirling, tir amb arc, patinatge artístic, natació 
artística, gimnàstica rítmica i artística, cheerleading, ballet, jazz, hip-hop, 
dansa, acrobàcia, tennis, pàdel i escacs.

Les inscripcions a aquestes activitats es tramiten a les oficines dels diferents 
clubs del municipi. Trobareu tota la informació de les activitats esportives per a 
la propera temporada a www.lesfranqueses.cat.

durant els mesos d'estiu a la pista poliesportiva coberta amb 
feines de reparació, sanejament i rehabilitació del paviment 
i dels marcatges de les línies de joc. També es reubicarà la 
tanca perimetral per millorar les condicions i la seguretat de 
la pràctica esportiva a les entitats que en fa ús.

L'Ajuntament aprofitarà l'aturada tècnica de l'estiu per fer 
actuacions importants a d'altres zones:

• Il·luminació exterior del camp de tir amb arc.

• Inici de les obres del baixos del Camp de Futbol Municipal 
de Corró d'Avall.

• Il·luminació de l'Escola Municipal de Ciclisme.

• Millores al Camps de Futbol Municipal de Corró d'Amunt

Renovació de la zona esportiva exterior de Bellavista

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Ja és temps de festes majors a les Franqueses i aquestes arriben carregades de gresca i tradicions que ens defineixen 
i construeixen la nostra identitat. Per tant, és hora de desconnectar de l'estrès i de retrobar-nos amb les nostres 
amistats, amb els nostres veïns i veïnes. Les festes majors són una oportunitat per enfortir els lligams d'un municipi 
com el nostre, un municipi amb cinc pobles. 

La Festa Major de Bellavista serà la primera, del 30 de juny al 3 de juliol, i la seguiran, Marata, el 22, 23, 29, 30 i 31 de juliol, 
Corró d’Amunt, del 5 al 7 d'agost, Llerona, del 7 a l'11 de setembre i Corró d’Avall, del 15 al 18 de setembre.

Arriben les festes majors!
Bellavista serà la primera del 30 de juny al 3 de juliol i Marata agafarà el 
relleu durant els dies 22, 23, 29, 30 i 31 de juliol

Dijous, 30 de juny

9.30 h CARAVANA ESCAPE ROOM
Pg. Andalusia (entre c. Menorca i c. 
Extremadura)
Grups de màxim 5 persones
Inscripcions a partir del 28 de juny a 
www.lacaravanaescaperoom.com 
Organitza: Comissió de festes

Encendraires i Comissió de festes

21.30 h IX CAMINADA NOCTURNA 
SOLIDÀRIA
Sortida de la pl. Major amb un 
recorregut de 7km
Inscripcions 1 hora abans de la sortida 
a la pl. Major
Donatiu de 3€
Es recomana portar llanterna
Organitza: Lucharett por ti princesa

FESTES MAJORS DE LES FRANQUESES

DEL 30 DE JUNY AL 3 DE JULIOL
BELLAVISTA Divendres, 1 de juliol

9.30 h CARAVANA ESCAPE ROOM
Pg. Andalusia (entre c. Menorca i c. 
Extremadura)
Grups de màxim 5 persones
Inscripcions a partir del 28 de juny a 
www.lacaravanaescaperoom.com 
Organitza: Comissió de festes

16 h CONCURS DE PETANCA
Pistes del Casal d’Avis i Centre Social 
de Bellavista 
Inscripcions gratuïtes 1 hora abans de 
l’inici al Casal
Organitza: Casal d’Avis i Centre Social 
de Bellavista 

18 h BERENAR INFANTIL AMB LA 
TRESCA I LA VERDESCA
Espectacle d’aigua i diversió
Pl. Major de Bellavista
Posa’t el banyador i gaudeix!
Organitza: Associació Espai Nadó – 
Espai Infant

18.30 h CERCAVILA DE FESTA MAJOR
Pels carrers de Bellavista
Organitza: Comissió de festes i Àrea Cultura

20 h BALL DE LA GENT GRAN
Amb l’actuació de Francisco Sanz
Pl. Major de Bellavista
Organitza: Comissió de festes i Casal 
d’Avis i Centre Social de Bellavista 

22 h CORREFOC INFERNAL
Amb Diables Els Encendraires i Diables 

Lo Peirot de Tremp
Recorregut: c. Extremadura, pl. 
Esbarjo, c. Travessia, c. Barcelona, c. 
Ametllers i c. Menorca
Es recomana portar roba de cotó i 
protecció al cap i als ulls. 
Organitza: Diables Els Encendraires

22.45 h PRESENTACIÓ DE LA FIESTA
Pregó i presentació de la festa
Pl. Major de Bellavista

22.50 h CASTELL DE FOCS
Organitza: Diables Els Encendraires

23 h EL RETORN DE LA DÈCADA
A càrrec de Bravo Gama 
Pl. Major de Bellavista
Organitza: Comissió de festes

1 h DJ PER A TOTHOM
DJ Madera
Pl. Major de Bellavista
Organitza: Comissió de festes

Dissabte, 2 de juliol

9.30 h CARAVANA ESCAPE ROOM
Pg. Andalusia (entre c. Menorca i c. 
Extremadura)
Grups de màxim 5 persones
Inscripcions a partir del 28 de juny a 
www.lacaravanaescaperoom.com 
Organitza: Comissió de festes

10 h GIMCANA AMELIA
9.30 h Inscripcions dels equips a la pl. 
Major de Bellavista

22 h CINE A LA FRESCA
Pel·lícula per a tots 
els públics “La família 
Mitchell VS Las Máquinas”
Pl. Major de Bellavista 
Organitza: Comissió de festes

21.30 h TXUPINAZO D’INICI 
DE FESTA
Organiza: Diables Els
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FESTES MAJORS DE LES FRANQUESES

Activitat per a majors de 12 anys i 
menors acompanyats d’un adult
Pl. Major de Bellavista
Organitza: C. Infantils i Juvenils Municipals

10.30 h XOCOLATADA POPULAR
Pl. Major de Bellavista
Organitza: Hermandad Rociera

11 h FESTA DE L’ESCUMA
A càrrec d’Activijocs amb dos canons 
d’escuma
Pg. Andalusia a l’alçada de la pl. Major 
de Bellavista
Organitza: Comissió de festes

14 h ARROSSADA POPULAR
Paella, pa i vi o aigua. 
Preu de 5€
Pl. Major de Bellavista
Organitza: Comissió de festes

15 h TOBOGAN AQUÀTIC
Pl. Major de Bellavista
Vine a llançar-te pel tobogan més 
trepidant de la festa!
Organitza: Àrea Infància i Joventut

17 h JUGANTOTS
Pl. Nova
Organitza: Comissió de festes

18 h TIR AMB ARC
Mini arc al castell
Zona inferior de la pl. Major de 
Bellavista
Organitza: Club Tir amb Arc Les 
Franqueses

19 h EXHIBICIÓ C. KARATE NOKACHI
Pl. Major de Bellavista
Organitza: Comissió de festes i Club 
Karate Nokachi

22 h CORREFOC INFANTIL
Recorregut:  pl. de  l’Esbarjo, c. 
Travessia, c. Barcelona, c. Ametller i c. 
Menorca

Organitza: Diables Els Encendraires

22 h MRS AGAINST BEASTS
Concert de Rock and roll
Pl. Major de Bellavista
Organització: Comissió de festes i 
Escola Municipal de Música

22.45 h CASTELL DE FOCS
Organitza: Diables Els Encendraires

0.30 h LA CENTRAL DELS GRANS 
ÈXITS
El millor dels 70, 80 i 90
Pl. Major de Bellavista
Organitza: Comissió de festes

1 h CANYA JOVE
A càrrec de DJ LOKITO 
Pl. del Centre Cultural de Bellavista
Organitza: Comissió de festes

Diumenge, 3 de juliol

9 h EXHIBICIÓ TAITXÍ
Pl. Major de Bellavista
Organitza: Casal d’Avis i Centre Social 
de Bellavista

9.30 h CARAVANA ESCAPE ROOM
Pg. Andalusia (entre c. Menorca i c. 
Extremadura)
Grups de màxim 5 persones
Inscripcions a partir del 28 de juny a 
www.lacaravanaescaperoom.com 
Organitza: Comissió de festes

9.30 h MASTERCLASS, ZUMBA PER A 
TOTHOM
Pl. Catalunya
Organitza: Gente del Barrio de 
Bellavista

10 h SARDANES
Pl. Major de Bellavista
Organitza: Sardanistes franquesins 

12 h PROCESSÓ DE FESTA MAJOR
Des de l’Església de Sant Francesc 
d'Assís fins a la pl. Major de Bellavista

12.15 h MISA DE FESTA MAJOR
Pl. Major de Bellavista
Organitza: Església de Sant Francesc 
d'Assís de Bellavista

18 h MOSTRA DE DANSA I MÚSICA DE 
FESTA MAJOR
Actuació de la Hermandad Rociera, 
Endansa, i Associació de Veïns de 
Bellavista
Pl. Major de Bellavista
Organitza: Comissió de festes

18 h CONCERT BENÈFIC DE FESTA MAJOR
Actuació de la Coral Xeremella, Cor 
Camins i Cor Mixt Amics de la Unió

21 h SANFERMINES INFERNALS
Recorregut: pg. Andalusia 
(encreuament amb c. Menorca), ptge. 
Ponent, Casal d’Avis i Centre Social 
de Bellavista, pg. Extremadura, pg. 
Andalusia i pl. Major de Bellavista
Es recomana portar roba de cotó i 
protecció al cap i als ulls. 
Organitza: Diables Els Encendraires

22 h COMIAT DE LA FESTA 
Entrega de premis del torneig de 
petanca
Pl. Major de Bellavista
Organitza: Comissió de festes

22.15 h THE BIG BANG TONTERY
Gerard Borrell amb el seu mític 
espectacle de màgia i comèdia
Pl. Major de Bellavista
Organitza: Comissió de festes

23.30 h TRACA FINAL
Organitza: Diables Els Encendraires 

Es recomana portar roba 
de cotó i protecció al cap i 
als ulls. 

Centre Cultural de 
Bellavista
Organitza: Associació 
d’Intercanvis Socials i 
Culturals

Tota la informació a 
wwww.lesfranqueses.cat
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fESTES MAJORS DE LES FRANQUESES

Divendres, 22 de juliol

22 h TEATRE AL CENTRE CULTURAL 
DE MARATA – DINER NEGRE
Centre Cultural de Marata 

Dissabte, 23 de juliol

20 h CONCERT DE PLAÇA
Gemma Humet i Toti Soler
Pl. de Marata

22 h SOPAR POPULAR
Botifarrada 
Pl. de Marata

23.30 h MARATAFOLK
Mediterrania Band i la Troupe 
Pl. de Marata

MARATA
22, 23, 29, 30 I 31 DE JULIOL

Divendres, 29 de juliol

22 hTEATRE AL CENTRE CULTURAL DE 
MARATA – DINER NEGRE
Centre Cultural de Marata 

Dissabte, 30 de juliol

9 h CROS POPULAR
Camins de Marata

18 h MOSTRA INFANTIL D’ARTS 
PLÀSTIQUES
Pl. de Marata 
Visita exposició aire lliure

18 h JOCS INFANTILS
Pl. de Marata

22 h ESPECTACLE A LA PLAÇA
Pl. de Marata

Diumenge, 31 de juliol

11 h CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA I 

CANT DELS GOIGS DE SANTA COLOMA
Església de Marata

12.30 h BALL DEL CAPGROS, 
ESPOLSADA I PERICÓ, AMB LA COBLA 
GENISENCA
Centre Cultural de Marata

21 h HAVANERES 

Tota la informació a 
wwww.lesfranqueses.cat

– SON DE L’HAVANA 
A la mitja part hi 
haurà rom cremat 
per a tothom.
Plaça de Marata 
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1 divendres
Granollers CUP
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró 
d’Avall
Org. BM Granollers, amb col·lab. AEH Les 
Franqueses i PME

Toneig Internacional d'Hoquei
17 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
Org. Club Hoquei LF, amb col·lab. PME

Espai Zero. Punt de trobada
18 a 20 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació al tel. 938 404 624 / 670 433 346 o 
a pij.franqueses@lesfranqueses.cat 
Org. Espai Zero
.......................................................................................

2 dissabte
Granollers CUP
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró 
d’Avall
Org. BM Granollers, amb col·lab. AEH Les 
Franqueses i PME

Toneig Internacional d'Hoquei
9 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
Org. Club Hoquei LF, amb col·lab. PME

Jornada de natació inclusiva
9.30 h Complex Esportiu Municipal de Corró 
d’Avall
Org. CN Les Franqueses, amb col·lab. PME

Caminada nocturna de Corró d’Amunt
Circuit de 6 km (curt) o 8,5 km (llarg)
22 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Preu: 7 euros (gratuït per socis CCC Corró Amunt)
Inscripcions a les 20.30 h el mateix dia.
Org. CC Corró d’Amunt, amb col·lab. PME
.......................................................................................

3 diumenge
Granollers CUP
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró 
d’Avall
Org. BM Granollers, amb col·lab. AEH Les 
Franqueses i PME

Toneig Internacional d'Hoquei
9 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
Org. Club Hoquei LF, amb col·lab. PME
.......................................................................................

4 dilluns
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona

5 dimarts
Sessió per l'elaboració del Pla Local d'Igualtat i 
de Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere
19 h Via telemàtica (Zoom)
Inscripció a feminisme.igualtat@lesfranqueses.
cat
Un cop confirmada la inscripció, s'enviarà l'enllaç 
per a la connexió a la sessió
................................................................................

9 dissabte
30è Torneig de Bàsquet L a Perestroika 
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró 
d’Avall
Org. AE La Perestroika, amb col·lab. PME

Torneig de Bàsquet L a Perestroika 
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró 
d’Avall

V Assemblea General Ordinària Sardanistes 
Franquesins
18 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
(1a convocatòria)
18.30 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt 
(2a convocatòria)
Org. Sardanistes Franquesins

25 dilluns
Consell del Corró d'Amunt 
19 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
.......................................................................................

28 dijous
Ple municipal
19 h Can Ribas-Centre de Recursos Agraris
................................................................................

ACTIVITATS I 
CURSOS
CORAL XEREMELLA
Dijous de 20 a 21.20 (tècnica vocal) i dijous de 
21.20 a 23.30 h (assajos de cant) Nau de Can 
Ganduxer
Més informació a info@lacivica.com
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

COR CAMINS
Dilluns de 21.30 a 23.30 h Aula de Música de 
l’Escola Camins
Més informació a corcamins@gmail.com

TOTES LES ACTIVITATS D'AQUESTA 
AGENDA ESTAN SUBJECTES 

A POSSIBLES CANVIS
Més informació a www.lesfranqueses.cat

"La vinya, pel juliol, no vol beure aigua, 
sinó prendre el sol."
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[ grups polítics ]

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

A Junts sempre hem apostat per les persones. Ara farà un any, quan estàvem al cap davant de l’àrea de Feminisme i Igualtat, 
vam obrir i engegar el Servei Municipal d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) obrint un camí cap a la igualtat i mostrant el 
nostre compromís amb l’erradicació de qualsevol tipus de discriminació o violència per raons de gènere. Un espai que escolta, 
informa i dona suport a la dona en un gran ventall d’aspectes com el legal, el laboral, el psicològic o el familiar, però també un 
espai que organitza tallers de creixement personal i sensibilització.
Ara, hem aconseguit els primers ajuts municipals per millorar l’interior dels habitatges. Aquesta va ser una aposta del nostre 
grup pels pressupostos del 2022, perquè en aquest camí que vam començar no podem deixar enrere a ningú. Aquests ajuts 
son un pas més per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del nostre municipi, ja que eliminant barreres aconseguim 
millorar l’autonomia de les persones. Junts fem un pas endavant.

Ús i abús partidista de la informació
És popular la dita “qui paga, mana” o dit d’altra manera “qui controla els mitjans, té el poder”. (I si cal, es maquilla el missatge 
per enredar el públic). La situació s’accentua en un govern municipal com el nostre, on cada un dels dos grups al poder s’afanya 
per sortir ell, més que l’altre, a la foto, en una cursa que frega el ridícul.
Posem exemples: els pressupostos del 2022 contemplen una despesa per “premsa i comunicació” de 212.660€, que si comparem 
amb els 140.000€ que es destinen a ajuts socials, ens demostren que qui governa prioritza controlar el relat d’allò que passa, 
més que no pas ajudar la població.
La regidoria de comunicació és compartida per Junts i el PSC. Des del gener de 2021 i per moció del PSC (llavors a l’oposició i 
escàs de protagonisme) estem esperant que s’aprovi el Consell Municipal de la Comunicació que ha de garantir la transparència, 
la pluralitat i la neutralitat. Per ara, res de res.
Això sí, cada presència de l’Ajuntament en un acte és esbombada a les xarxes com a mèrit propi dels grups polítics que manen, 
sovint com si la resta de polítics i fins i tot de tècnics, no hi fóssim, a prop seu, en els mateixos actes.
Amb tot, el més escandalós és que les subvencions municipals per millorar la mobilitat a l’interior de l’habitatge siguin ara 
anunciades per Junts facilitant, fins i tot, l’email del propi partit. Així duen la gent a pensar que tot és gràcies a ells,
en fraudulenta recerca del seu vot. Vergonyós!

Grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés [PSC-CP]

Imma Ortega
Portaveu del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – AM

200.000 euros en ayudas para rehabilitar viviendas de nuestros mayores
Ponemos en marcha soluciones útiles, el PSC de Les Franqueses actuamos para que nuestros vecinos y vecinas estéis seguros 
y cómodos en vuestras casas, eso es calidad de vida, y es nuestra responsabilidad mejorarla con medidas como esta, promovida 
por nuestro compañero y concejal de Vivienda y Civismo y Convivencia, Juan Antonio Marin.
Si tienes más de 65 años o una discapacidad superior al 33 % puedes pedir esta ayuda económica para hacer esas pequeñas 
obras tan necesarias, pero que siempre vamos retrasando por un motivo u otro: cambiar la bañera por el plato de ducha, mover 
el inodoro o el bidet para tener más espacio en el lavabo, colocar agarraderas, ensanchar puertas o hacerlas correderas... 
Desde el área de Vivienda te subvencionaremos el 80 % del coste de la obra con un límite de 1.600 euros, pero en el caso 
de que tengas dificultades económicas con el informe de los servicios sociales puede llegar a ser del 100% con un límite de 
2.000 euros. Tenéis hasta el 13 de octubre para solicitar estas subvenciones que os ayudaran a que vuestras viviendas sean 
más accesibles y facilitaran vuestro día a día. Seguimos trabajando a vuestro lado, así somos los y las socialistas. ¡Es nuestro 
compromiso con Les Franqueses del futuro!
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Amador Doncel
Portaveu del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]

Este verano se prevee muy caluroso, pues antes de empezar la cálida estación ya hemos sufrido una ola de calor. Aquí, en les 
Franqueses, cada cual capea el temporal en casa como buenamente puede; los más afortunados con el aire acondicionado, que 
dicho sea de paso, cada vez se está convirtiendo más y más en un lujo por el descomunal aumento del coste de la electricidad.
Los menos afortunados van soportando el calor  con la ayuda de un ventilador o con el tradicional abanico. 
Salir al parque con los niños durante el día es una actividad imposible porque están al rojo vivo. Desde nuestro grupo ya hemos 
solicitado en dos ocasiones la instalación de sistemas para sombrear los parques infantiles y de los que gobiernan en el 
Ayuntamiento no tenemos constancia, a día de hoy, que tengan intención alguna de hacerlo.
Otra de las acciones que hemos solicitado, también, es la ampliación de las instalaciones de piscina descubierta o, si fuera 
necesario, la construcción de una nueva piscina municipal que pudiera dar un servicio adecuado a los más de 20000 habitantes 
que vivimos y pagamos nuestros impuestos en les Franqueses. Porque es evidente que la piscina que tenemos se ha quedado muy 
limitada, con unos precios que no todas las familias se pueden permitir y que, siendo justos, tienen todo el derecho a disfrutarla, 
sobre todo cuando más insoportables son los días de extremo calor.

Necessitem energies renovables, però també sobirania alimentària
Arran d’un projecte de parc solar de 13 ha en terreny agrícola d’especial protecció, el març de 2021 el Ple de l’Ajuntament va 
aprovar dues mocions contra la instal·lació de parcs fotovoltaics en terrenys agrícoles al municipi. Una recollia el compromís de 
l'Ajuntament de buscar "els mecanismes perquè les zones de potencial valor agrari i ecològic es protegeixin i defineixin com a 
emplaçaments no viables per a la implantació d'energies renovables" i d’apostar "per la utilització de cobertes en sòl industrial i 
per espais ja alterats per altres intervencions o sense afectació ambiental i agrícola". L’altra declarava "les Franqueses municipi 
lliure de parcs solars fotovoltaics en terreny agrícola". El juliol de 2021 es va aprovar suspendre llicències durant un any per, 
mentrestant, modificar el pla general per preservar l’espai agrari. Sorprenentment, després de mesos d’inacció, en el Consell 
de la Pagesia de febrer, i en el torn de precs i preguntes, es va informar que l’Ajuntament havia encarregat a una empresa 
una modificació del pla general per regular les instal·lacions de producció d’energia fotovoltaica en sòl no urbanitzable; és 
a dir, no s’havia parlat amb el sector i es donava per descomptat que s’ocuparia sòl agrícola. Finalment, el dia 31 de maig 
es va convocar el Consell per presentar-li unes propostes tancades, elaborades a esquena dels pagesos, sense haver-los 
consultat prèviament, i després d’haver convocat per parlar-ne les entitats del municipi, entre les quals cap de la pagesia: un 
nou incompliment i un nou menyspreu al sector.

Maria Forns
Membre 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.




