
Amb la col·laboració
de:



AUDIÈNCIES PÚBLIQUES 2021-
2022

El programa d’Audiències Públiques a les Franqueses del Vallès
es va aprovar per la JGL el passat el juliol de 2021, després d’un
procés d’anàlisi i creació realitzat amb el suport de la Diputació
de Barcelona.

Les Audiències Públiques són espais de participació ciutadana
on s’expressen i s’escolten de primera mà quines són les realitats
en les quals viu la població, quina és l’efectivitat dels serveis i dels
recursos públics i també són espais per cercar solucions
conjuntes amb la corresponsabilitat i la implicació de tots i totes.
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Audiència Pública 
a Corró d’Avall 

Dimecres, 6 de juliol
Sala Polivalent - Espai Can Prat
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Document actualitzat i tancat al gener de 2023.



UN MUNICIPI ON VIURE I GAUDIR

✔TINENÇA D’ANIMALS

Durant el transcurs de l’Audiència sorgeixen en diferents moments aspectes relacionats amb la
tinença d’animals com són els portar-los sense lligar, les molèsties per sorolls que produeixen
alguns gossos al bordar en pisos i cases, així com la no recollida d’excrements

l’Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Possessió dels Animals de Companyia regula aquests
aspectes. Es va aprovar definitivament pel Ple municipal de 14 de juliol de 2022 i substitueix l’anterior
de 1996.

El problema generalitzat a zones urbanes i no urbanes provocat per la no recollida dels excrements
també s’aborda a la nova normativa. Aquesta estableix com a obligació de les persones propietàries
dels gossos a facilitar l'ADN, el qual permetrà identificar l'origen dels excrements i mitigar la seva
presència als espais públics urbans o rurals millorant així la salut pública, el civisme i la convivència. El
període per censar genèticament de manera gratuïta és fins el 21 d’abril i posteriorment hi haurà un
període addicional de 3 mesos de sensibilització per part de la policia local, so s’efectuarà sancions
però l’extracció de la mostra biològica s’aplicaran les ordenances fiscals aprovades.

Podeu ampliar aquesta informació al següent enllaç i consultar el text íntegre de l’Ordenança a
l’apartat 2.2 Normatives i Reglaments del Portal de Transparència.

TINENÇA D’ANIMALS
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https://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2022/07/14/s-aprova-l-ordenanca-municipal-de-proteccio-tinenca-i-possessio-dels-animals-de-companyia


✔MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC 

El manteniment i la neteja de l’espai públic ha estat objecte de diverses aportacions: la població no 
llença la brossa al contenidor corresponent ni porta els trastos a la deixalleria deixant-los al carrer i 
el fet que determinats contenidors resten visibilitat.

Tot i que la majoria de persones del poble són cíviques, d’incivisme, n’hi ha. L’Alcalde explica que
només que hi hagi un 1% de la població que és incívica i embruta l’espai públic, aquest percentatge
correspon a 200 persones i ja es nota molt. Des de l’Ajuntament es treballa des de la prevenció,
l’educació, la sanció. És molt difícil perquè per poques persones que embrutin l’espai, aquest es
deteriora.

Per eliminar la brutícia es compta amb 6 escombriaires cada dia netejant les Franqueses, tres a
Corró d’Avall i tres a Bellavista, i per la resta de nuclis hi passa una màquina. Però és feina de tots de
no embrutar i no llençar res a terra.

Algunes de les eines de les que disposa la ciutadania per col·laborar en el manteniment de l’espai
públic són:

⚫ Aplicació «bcfranqueses»
⚫ Bústia de queixes i suggeriments
⚫ Comunicació via whastapp amb l’inspector de via pública. (664 068 032)

UN MUNICIPI ON VIURE I GAUDIR
ESPAI PÚBLIC
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https://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2022/01/18/bcfranqueses-l-aplicacio-per-notificar-incidencies-a-l-ajuntament
https://www.lesfranqueses.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/bustia-d-incidencies-queixes-i-suggeriments
https://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2020/09/07/les-franqueses-crea-el-servei-d-inspeccio-de-via-publica


UN MUNICIPI ON VIURE I GAUDIR

✔SERVEIS PÚBLICS 

Durant l’Audiència es tracten diversos temes relacionats amb serveis públics com són els
contenidors d’orgànic, la falta de bancs al carrer, incentivar l’ús de les fonts o l’adequació de les
papereres.

Des de l’Ajuntament s’és conscient del problema que suposa que els contenidors de brossa orgànica
no disposin d’una palanca per obrir-los; aquests contenidors es canviaran quan s’acabi el contracte
vigent que en total són 8 anys i en queden la meitat aproximadament.

S’ha traslladat a l’àrea corresponents les propostes realitzades en relació a incentivar l’ús de les fonts
públiques, i les relatives als bancs i papereres per estudiar-ho.

SERVEIS
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✔IGUALTAT DE GÈNERE 

Participants a la sessió comenten que el monument antifeixista col·locat davant de l’Ajuntament
són dos homes i no representa a les dones.

En aquests moments l’Ajuntament està treballant en l’elaboració del Pla Local d’Igualtat i de
Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere de les Franqueses. Aquest document ha de ser un dels
principals instruments de planificació i implementació de les polítiques públiques de gènere al
municipi que es treballen des de l'àrea de Feminisme i Igualtat.

Des de l’àrea de Comunicació comenten que la figura representa persones sense identificar-se amb
cap gènere.

https://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2022/07/18/participa-en-l-elaboracio-del-pla-local-d-igualtat-i-de-diversitat-sexual-afectiva-i-de-genere


UN MUNICIPI ON VIURE I GAUDIR

✔CONVIVÈNCIA I CIVISME  

A l’Audiència Pública celebrada es comenten diferents situacions que incideixen amb una bona 
convivència al nucli de Corró d’Avall. D’entre les comentades destaquen el consum d’alcohol al 
carrer, el llançament de burilles al terra, la realització de curses de cotxes a la Rambla i darrera de 
les casernes, el soroll a l’estiu a la plaça de l’Espolsada o les molèsties que generen els petards.

Es recorda que el municipi compta amb un Servei de Mediació (938616221,
mediacio@lesfranqueses.cat) al qual es pot trucar i demanar suport, ja sigui per dubtes en relació a
la normativa de convivència o bé per conflictes o desavinences entre veïns/es. També si és necessari
es pot avisar a la Policia Local.

En relació amb les curses de cotxes i altres aspectes de seguretat, des de l’Ajuntament s’està
treballant per augmentar la plantilla d’efectius de policia. Es preveu un augment de la plantilla de
policies locals en el proper pressupost municipal. Les concentracions itinerant de vehicles són un
problema que s’està abordant en coordinació amb altres cossos policials i municipis de la comarca i
s’estan començant a aplicar algunes mesures com la instal·lació de ressalts en alguns carrers del
polígon Pla de Llerona, o prohibir l'estacionament nocturn als espais de trobada més habituals, i les
nits del cap de setmana es reforça el patrullatge en carreteres i polígons, amb un increment de
controls d'alcoholèmia i drogues.

La Comissió de mobilitat de gener de 2023 va aprovar la instal·lació de ressalts permanents al carrer
Finlàndia @ajuntament 30/01/23.

CONVIVÈNCIA I CIVISME
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mailto:mediacio@lesfranqueses.cat


UN MUNICIPI ON VIURE I GAUDIR
CONVIVÈNCIA I CIVISME
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El mes de gener de 2023, l’Ajuntament va licitar el contracte mixt de subministrament i instal·lació de
càmeres de videovigilància per un valor de 300.000 euros (IVA inclòs). El termini d'instal·lació
d'aquests dispositius és de sis mesos a partir del moment de l'adjudicació. Actualment, l'Ajuntament
ja té instal·lats en diversos punts del municipi sistemes foto-vermell i càmeres de videovigilància, però
considera convenient disposar de més punts amb càmeres de videovigilància per "garantir una millor
gestió del trànsit i de seguretat ja que s’han detectat l’augment de delictes contra el patrimoni (furts i
robatoris) que aconsellen la videovigilància, sobretot als polígons industrials o als accessos a
urbanitzacions". En aquest sentit, s'implantaran en diferents punts del municipi càmeres mòbils i
també fixes per controlar equipaments municipals i el trànsit de vehicles.

Es preveu instal·lar 10 punts de control dotats de càmeres mòbils o fixes especialitzades en el
reconeixement de matrícules. Els punts on s'instal·laran seran la rotonda entre el carrer França i
l'avinguda Europa; la rotonda de la Via Europa amb la carretera de l'Ametlla; l'accés sud del polígon
Llerona (c. Finlàndia – c. Portugal); la rotonda entre Francesc Macià i el passeig de la Ribera; el camí
Antic Vic amb el carrer Molí; l'accés al polígon Ramassar per la carretera C-251; la plaça Espanya;
l'accés a Bellavista per la ronda Nord; la cruïlla de la carretera de Cànoves amb el camí de Marata a
Llerona; i el camí de Can Ramon Coix.

Pel que fa al tema dels petards, aquest 2022 s’ha fet un BAN prohibint-los pel risc d’incendi, i
l’Ajuntament no ha fet castell de focs.



UN MUNICIPI ON VIURE I GAUDIR
SERVEIS A LES PERSONES

✔FORMACIÓ I ESPORTS 

Alguns assistents proposen més acompanyament a la gent gran en l’ús d’internet així com
desenvolupar un programa per posar en relació avis i joves.
Es fa incís sobre la manca d’espais que pateixen els clubs esportius per fer entrenaments a l’hivern.

L’Ajuntament disposa d’un programa de Dinamització Cultural per a la Gent Gran que comprèn
diverses activitats formatives i lúdiques adreçades a les persones majors de 65 anys. També es
realitzen, de forma periòdica i amb personal especialitzat en cada una de les matèries tallers de
memòria, d’informàtica, de teatre i de ioga. Per ampliar la informació respecte a aquests tallers cal
contactar amb l’àrea de Gent Gran. (938 616 360).

Sobre les necessitats d’espais per entrenar, cal tenir en compte que a les Franqueses hi ha 43 entitats
esportives i que el poble ha tingut un creixement molt gran i s’ha hagut preveure la construcció de
noves escoles i instituts i ara s’ha de fer inversió en espais i instal·lacions esportives per tal que
puguin fer esport. S’està planejant el pavelló del Sector R, que serà gran i es podrà dividir en 3 zones
d’entrenament. Es podrà ordenar millor l’ús de les entitats que fan esport. Des d’Esports es va
realitzar unes sessions participatives amb les entitats susceptibles de ser usuàries i des de la
Diputació s’ha realitzat un projecte tenint en compte els resultats obtinguts.

Un altre dels projectes que està en curs és el nou camp de Futbol 7 de Llerona.

En el Sector N està en marxa un Centre d’Alt Rendiment pel qual els promotors estan buscant
finançament, ja que el cost és d’onze milions d’euros.
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https://www.lesfranqueses.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/serveis/gent-gran/programa-de-dinamitzacio-cultural-per-a-la-gent-gran


UN MUNICIPI ON VIURE I GAUDIR
SERVEIS A LES PERSONES

✔MESURES PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA PANDÈMIA 

Es comenta que després de la pandèmia no s’han activat recursos per pal·liar els seus efectes.
També es fa referència a la dificultat que suposa seguir els protocols establerts pel CAP.

Per pal·liar els impactes del COVID, des de l’Ajuntament es va activar un pla de xoc amb una dotació
d’un milió i mig d’euros. També es va ampliar el servei de psicologia infantil i s’ha consolidat. S’ha
augmentat la partida per donar suport i ajuts de serveis socials, hi ha entitats que col·laboren en el
repartiment d’aliments i productes de necessitats bàsiques (com l’Associació Sociocultural Manà, el
Xiprer, etc)

Sobre l’atenció al CAP, des de l’Ajuntament s’han fet arribar les demandes de millora del servei, però
no és un servei municipal. Des de l’Ajuntament es va fer la inversió per construir l’edifici del nou CAP
a Can Prat, quan és una inversió que correspon a la Generalitat.
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UN MUNICIPI ON VIURE I GAUDIR
HABITATGE

✔HABITATGE 

Es fa referència a la manca d’habitatge assequible per a gent jove i per la població en general.

La manca d'habitatge a un preu assequible és un problema del propi mercat d'habitatge i d'una
oferta pobre davant d'una important demanda.

L’Ajuntament està treballant en la creació d’habitatge públic. Està previst que al sector R, en procés
d'urbanització, hi hagi 4 parcel·les d’Habitatge de Protecció Oficial.

Per al finançament de l’edificació de les 2 parcel·les de propietat municipal, s’ha presentat sol·licitud
d’ajuts a l'Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la construcció d’habitatges en arrendament
social, provinent de fons Next Generation. Al desembre 2022 es va resoldre la convocatòria i les
Franqueses del Vallès està en llista d’espera a l’espera de l’alliberament de fons de la convocatòria,
per incorporar l’actuació presentada per l’Ajuntament.

D’altra banda, i gràcies al Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el
suport de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, s'ofereix un servei de mediació entre les persones
propietàries d'habitatges i persones que busquen habitatge en règim de lloguer, oferint una sèrie
d'avantatges i garanties per formalitzar el contracte d'arrendament mitjançant l'Oficina Comarcal
d'Habitatge.

L'Oficina comarcal d'Habitatge, d'altra banda, posa a disposició dels ciutadans la inscripció en el
registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial de Catalunya.
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UN MUNICIPI QUE AVANÇA ECONÒMICAMENT

✔INDÚSTRIA AL NUCLI URBÀ

Es pregunta sobre els tallers buits al carrer Sant Joaquim.

Pel que fa a la indústria al nucli urbà, aquesta s’ha d’anar traient i ubicant fora del casc urbà. S’ha fet 
un projecte per poder eliminar les naus ubicades al carrer de Sant Joaquim i s’ha estat valorant si 
s’ha de conservar una fàbrica que sembla que podria estar catalogada com a patrimoni (nau 
agroquímica, coneguda també com a Can Giralt). Veure notícia al web.  Es preveu que en aquesta 
zona hi hagi pisos de planta baixa +2, locals comercials, zones verdes i un eix que arribi fins a la plaça 
de l’Espolsada, que connectarà la Rambla amb la plaça.

ZONA INDUSTRIAL
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https://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2023/01/17/trobada-amb-la-diputacio-per-parlar-del-futur-l-edifici-de-l-agroquimica-de-corro-d-avall


UN MUNICIPI AMABLE I BEN CONNECTAT
MOBILITAT
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✔ CARRILS BICI I PATINETS 

Es realitza la demanda de construcció de nous carrils bici. Es pregunta per la normativa de 
circulació dels patinets elèctrics ja que no es considera segura la circulació d’aquests per carretera.

L’Ajuntament està fent una aposta per la mobilitat sostenible. Un dels projectes és la redacció d’un 
Pla de Mobilitat Sostenible a executar els propers 5 anys. El Pla es va presentar a la ciutadania el 
17/03/22 de març i es post consultar al següent enllaç: Pla Estratègic de la Bicicleta.

En aquests moments s’està buscant finançament a través de diferents convocatòries de 
subvencions. A finals de desembre del 2022, el Servei Català de Trànsit va atorgar 150.000€ per 
l’execució d’un tram de la Via Europa. 

El tema dels patinets elèctrics és un problema generalitzat que s’espera que millori amb els carrils
bici, tot i que sabem que els ciclistes no estan d’acord amb el fet que hi passin els patinets. S’inicia
avui una campanya de la Policia Local en col·laboració amb Mossos d’Esquadra per poder fer
controls de seguretat. Sobre la normativa, una part ve regulada per la Direcció General de Trànsit,
que diu que com que és un vehicle de motor, ha d’anar per la calçada. L’Ajuntament va aprovar l’any
passat una ordenança sobre l'ús dels Vehicles de Mobilitat Personal. Aquesta normativa defineix en
quins casos, per on i de quina manera es pot circular en patinet, segway o vehicles similars.

A finals de l’any 2022 es va començar a treballar en la redacció del Pla de Mobilitat Urbana i 
Sostenible.(PMUS). Aquest Pla partirà de la diagnosi en diversos àmbits relacionats amb la mobilitat 
(transports públic, aparcament, bicicletes, etc.) i plantejarà accions de millora. . A data gener 2023, s’està 
realitzant una enquesta per recollir l’opinió de la ciutadania i enriquir l’anàlisi i un taller participatiu 
sobre mobilitat.

https://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2022/03/21/es-presenta-el-pla-estrategic-de-la-bicicleta-a-la-ciutadania
https://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2023/01/02/com-volem-la-mobilitat-del-futur
https://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2023/02/02/primers-passos-per-posar-en-marxa-el-pla-de-mobilitat-urbana-sostenible


UN MUNICIPI AMABLE I BEN CONNECTAT
SEGURETAT 
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✔ SEGURETAT 

La sensació d’inseguretat ha estat objecte de debat en diferents ocasions i s’apunten alguns espais 
concrets («blocs verds»). Es pregunta per la finalitat de les càmeres de videovigilància, si és per 
evitar robatoris o bé per temes de trànsit.

Després de la pandèmia, la sensació d’inseguretat ha crescut, tot i que les dades no diuen el mateix.
Les dades que passen Mossos, comparant el 2019 i el primer trimestre del 2022, és que la
delinqüència ha pujat només un 1%. També han canviat els delictes: no hi ha delictes greus, però n’hi
ha més de petits. És conseqüència de la necessitat econòmica que pateix una part de la població de
manera més agreujada per la pandèmia. Els problemes greus de delinqüència estan molt focalitzats
i s’han de posar mesures.

Sobre la seguretat, en aquests blocs on hi ha més problemàtica de convivència, es va fer una
actuació de desnonament el mes de juliol. No tota l’ocupació és un problema, però s’ha d’actuar
quan hi ha conflictes.

Sobre la proposta de videovigilància, el de gener de 2023, l'Ajuntament licita el contracte mixt de
subministrament i instal·lació de càmeres de videovigilància per un valor de 300.000 euros (IVA
inclòs). El termini d'instal·lació d'aquests dispositius és de sis mesos a partir del moment de
l'adjudicació. Actualment, l'Ajuntament ja té instal·lats en diversos punts del municipi sistemes foto-
vermell i càmeres de videovigilància, però considera convenient disposar de més punts amb
càmeres de videovigilància per "garantir una millor gestió del trànsit i de seguretat ja que s’han
detectat l’augment de delictes contra el patrimoni (furts i robatoris) que aconsellen la videovigilància,
sobretot als polígons industrials o als accessos a urbanitzacions". En aquest sentit, s'implantaran en
diferents punts del municipi càmeres mòbils i també fixes per controlar equipaments municipals i el
trànsit de vehicles.



UN MUNICIPI AMABLE I BEN CONNECTAT
SEGURETAT 
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Es preveu instal·lar 10 punts de control dotats de càmeres mòbils o fixes especialitzades en el
reconeixement de matrícules. Els punts on s'instal·laran seran la rotonda entre el carrer França i
l'avinguda Europa; la rotonda de la Via Europa amb la carretera de l'Ametlla; l'accés sud del polígon
Llerona (c. Finlàndia – c. Portugal); la rotonda entre Francesc Macià i el passeig de la Ribera; el camí
Antic Vic amb el carrer Molí; l'accés al polígon Ramassar per la carretera C-251; la plaça Espanya;
l'accés a Bellavista per la ronda Nord; la cruïlla de la carretera de Cànoves amb el camí de Marata a
Llerona; i el camí de Can Ramon Coix.



UN MUNICIPI AMABLE I BEN CONNECTAT
CONTAMINACIÓ  
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✔CONTAMINACIÓ AMBIENTAL I ACÚSTICA 

Durant l’Audiència s’explica que se senten sorolls i arriben olors del Polígons del Pla de Llerona així 
com de les plaques de l’Institut «Til·lers» quan no estan en ús. 

La problemàtica generada pels sorolls provinents del Polígon Industrial Pla de Llerona s’estan
mesurant mitjançant sonometries. Des de l’Ajuntament s’està fent seguiment d’aquest tema i
també es va crear una Taula amb participació d’entitats, veïns/es afectats i on participa com a
assessor on participa un advocat de l’Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica. La Taula
s’ha reunit periòdicament durant un període d’una any i mig i s’ha anat informant de les accions que
s’anaven realitzant. Actualment la taula es reuneix si alguna de les parts ho sol·licita. Es poden
consultar les actes aquí.

Pel que fa a la qualitat de l’aire a les Franqueses, l’Ajuntament ha instal·lat un captador de partícules
durant un període de gairebé 3 mesos mesurant els nivells de la fracció PM10 en l'aire. Els resultats
obtinguts es poden consultar clicant aquí.

En relació amb el soroll de les plaques de l’Institut El Til·ler durant l’estiu, s’ha traslladat la queixa a
l’àrea d’Educació per tal que ho traslladi al Departament d’Ensenyament, i es puguin prendre
mesures.

https://www.lesfranqueses.cat/participacio/comissio-de-treball-per-la-reduccio-del-soroll-al-poligon-industrial-del-pla-de-llerona
https://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2022/02/02/bona-nota-a-la-qualitat-de-l-aire-de-les-franqueses


UN MUNICIPI AMABLE I BEN CONNECTAT
MANTENIMENT  
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✔MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS 

Els participants a la sessió proposen augmentar la freqüència de la neteja de bardisses d’alguns 
camins així com dels vorals. També es pregunta sobre el manteniment del Parc del Falgar i es 
comenta sobre la resta de la tala d’arbres a la zona de Milpins. Finalment es pregunta sobre els 
abocaments realitzats al voltant de la zona del cementiri.  

Al terme municipal de les Franqueses hi ha censats 85 km de camins, 35 estan asfaltats i per
mantenir els altres 50 es disposa d’un Pla de manteniment de camins. El muncipi de les Franqueses
del Vallès és dels pocs municipis on s’arreglen camins rurals. Els més transitats s’arrangen dos cops
l’any.

Davant la demanda de fer públics els noms de qui fa els abocaments i les multes imposades
s’informa que, per protecció de dades no es poden publicar els noms de les persones infractores.
Abans les multes eren de 150 a 300 euros i justament s’acaben d’apujar i poden anar entre els 4.000
a 150.000 euros. Aquesta normativa s’acaba de publicar i encara no s’ha sancionat a ningú.

Les finques de Milpins on s’han tallat arbre són privades, per la qual cosa la neteja depèn dels
particulars. El bosc és privat, l’Ajuntament no té cap bosc, només el bosquet de les naus dels militars.
Quan hi ha tales o restes sense retirar, des de l’Ajuntament es pot fer seguiment i reclamar als
propietaris i avisar als forestals per mirar si el permís per tala és correcte.

Sobre la cura del parc del Falgar i la Verneda hi ha opinions contraposades: hi ha qui diu que l’espai
natural s’ha de segar i, en canvi, els naturalistes ens diuen que no. S’ha de trobar un equilibri entre el
manteniment i l’espai naturalitzat.



UN MUNICIPI VERD I SOSTENIBLE

✔ENERGIA I MEDI AMBIENT

Alguns assistents a l’Audiència pregunten per l’abordatge de la crisi climàtica i energètica i sobre si 
existeixen incentius per la instal·lació de plaques solars. També manifesten que es troben a faltar 
carregadors per cotxes elèctrics. 

Per la instal·lació de plaques solars, actualment hi ha un descompte del 30% de l’Impost sobre Bens
Immobles durant un període de 5 anys. Aquest s’aplica amb caràcter retroactiu, per aquelles
persones que van posar les plaques fa uns anys.

En aquests moments (gener 2023) s’està realitzant un estudi dels equipaments municipals per a la
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques amb consum compartit.

En relació amb els parcs solars, hi ha un debat obert sobre la implantació de parcs fotovoltaics en sòl
no urbanitzable, perquè es volen protegir els conreus i el terreny agrícola i forestal dels 5 nuclis. El ple
municipal extraordinari del 14 de juliol va aprovar iniciar els tràmits per a la modificació del Pla
General d'Ordenació Urbana (PGOU) per a la regulació de la instal·lació d'energia solar fotovoltaica en
sòl no urbanitzable. Paral·lelament, també s'ha aprovat la suspensió durant un any de la tramitació i
de la concessió de noves llicències de parcs fotovoltaics, a excepció de les plaques solars per a
autoconsum. Aquests 12 mesos de suspensió serviran per realitzar el procés de modificació del PGOU
i blindar el sòl no urbanitzable davant futurs projectes d'energies renovables. El passat mes d’octubre
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de la Generalitat de Catalunya va elaborar el
document d’abast, a partir del què l’equip redactor està elaborant la documentació per aprovació
inicial del Ple.

Pel què fa a la instal·lació de carregadors de cotxes elèctrics, el passat mes de novembre es van
instal·lar dos punts de càrrega dobles al Complex Esportiu Municipal de Corró d’Avall, properament
s'instal·laran dues illes energètiques més a la plaça de l’Espolsada i la plaça de l’Ajuntament que
permetran carregar de manera simultània 6 vehicles més.

MEDI AMBIENT

https://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2022/11/28/comenca-la-instal-lacio-de-punts-de-carrega-per-vehicles-electrics


ENQUESTA DE VALORACIÓ DE  
L’AUDIÈNCIA PÚBLICA
Valori les següents afirmacions en una escala de l’1 al 5, on 5 significa que està 
molt d’acord i 1 molt en desacord.

1. Durant la sessió s’ha sentit còmode per expressar les seves opinions i
malestars.

2. Creu que els seus dubtes i inquietuds han estat escoltats i s’han pres en 
consideració.

Mitjana 4,3

3. Li ha semblat interessant intercanviar opinions i inquietuds amb altres veïnes 
i veïns de Corró d’Avall.

Mitjana 4,6
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ﾺ
4. Ha sigut capaç de seguir completament la sessió.

5. L’organització de l’acte ha estat com esperava en quant a:

- L’horari establert.

- La durada de la sessió.

- El lloc escollit.

Mitjana 4,5

Mitjana 3,8

Mitjana 3,9

Mitjana 4,8
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7. La sessió ha servit per conèixer amb més profunditat les polítiques 
municipals d’intervenció a Corró d’Avall.

8. Tornaria a participar en altres sessions participatives organitzades per 
l’ajuntament.

6. Recomanaria a un altre veí o veïna assistir a l’acte.

Mitjana 4,7

Mitjana 3,8

Mitjana 4,9
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