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El Ple de Vacarisses aprova el pressupost de 2014,
amb la despesa social com a protagonista
El darrer Ple ordinari de l’Ajuntament de Vacarisses, celebrat el passat
30 de gener, va aprovar el pressupost per a aquest any 2014, per valor
de 8.521.000 euros, xifra que suposa 379.000 euros més respecte
a l’any passat. A partir d’un dossier amb totes les dades i diversos
gràfics que es va repartir entre el públic assistent al ple, l’alcalde de
Vacarisses, Salvador Boada, va explicar el nou pressupost.
La proposta va comptar amb el suport del regidor de CiU, Ricard Reollo, que va agrair l’augment de la partida de Serveis Socials i la davallada del deute. La resta de grups a l’oposició van votar-hi en contra
amb diverses explicacions. El PP va argumentar un compromís amb
el veïnat de Torreblanca II per moure les empares (quitamiedos), ERC
va titllar el pressupost d’”expansiu” i el PSC, que va parlar de “pressupostos continuistes”, va assenyalar que no s’hi havia inclòs la seva
proposta per a la Taula contra la crisi.

Reducció del deute i congelació d’impostos
D’una banda, el nou pressupost disminueix l’endeutament del consistori, com ja s’estava fent des de 2011. Així, la previsió per a finals
d’any és reduir-lo en 757.834,51 euros respecte a 2013. D’aquesta
manera, al desembre, restaria un deute d’un poc més de 2 milions i
mig d’euros, contret amb entitats bancàries, Hisenda i les administracions públiques. La major part d’aquest préstec prové del finançament del projecte d’urbanització de Torreblanca II i la Carena Llarga.
D’altra banda, destaca la congelació d’impostos com l’IBI i el de vehicles, a més de la taxa de recollida d’escombraries.

Major despesa social
Un dels objectius principals del pressupost de 2014 és augmentar la
despesa social, tal com reflecteixen les mateixes xifres, ja que aques-

ta partida s’ha incrementat en 34.000 euros respecte
a l’any passat. La pretensió és millorar els projectes
d’atenció a l’exclusió social i la pobresa, amb ajuts
directes a famílies amb dificultats socioeconòmiques i altres ajudes assistencials.

Inserció laboral
El pressupost d’enguany també contempla augmentar els programes i els projectes destinats a la
inserció laboral de les persones aturades de Vacarisses, mitjançant cursos ocupacionals, diversos
instruments i eines de cerca, i Plans d’Ocupació. Per
exemple, es vol potenciar la contractació laboral per
a actuacions d’interès general i social, com obres de
manteniment als equipaments municipals. Tanmateix, es continuarà promovent la contractació externa de les empreses que treballen amb l’Ajuntament,
perquè incorporin persones inscrites a la borsa de
treball de Vacarisses.

Inversions en infraestructures
Una altra de les finalitats que s’ha marcat l’Ajuntament
per a aquest 2014 és millorar les infraestructures del
municipi, sobretot a les urbanitzacions amb manca
d’infraestructures bàsiques. El projecte més destacable és la Xarxa de Clavegueram i Subministrament
d’Aigua Potable del Sector La Coma. Quant a la millora de la via pública, se substituiran les plaques en
mal estat d’alguns carrers, a més de refer la senyalització vertical i horitzontal.

Eficiència energètica
Una de les fites per a aquest any és l’eficiència energètica dels equipaments municipals, per estalviar
en consum i donar exemple quant a sostenibilitat
ambiental. Ho reflecteix la partida de Medi Ambient,
que augmenta, contemplant, també, millores a la
deixalleria i l’elaboració d’estudis tècnics per part
del gestor energètic de l’Ajuntament.

Deute de la Generalitat

Ple Ordinari de gener.

Un dels principals obstacles amb què ha topat el
consistori vacarissenc a l’hora d’elaborar els nous
pressupostos ha estat la situació d’incertesa quant
als ingressos que es rebran de la Generalitat de Catalunya, sobretot pel que fa a les subvencions per a
les escoles municipals. Actualment, l’administració
catalana deu quasi un milió d’euros a Vacarisses.
Tanmateix, hi ha pendents de cobrament deutes de
valors inferiors per part de la Diputació de Barcelona
i el Consell Comarcal.

Turisme

Senyalització de la Xarxa de camins
turístics del Vallès Occidental
El Vallès Occidental té una quantitat molt important
de recursos de lleure a l’espai no urbanitzat. A més,
el territori presenta molts espais d’una gran qualitat
paisatgística i que cada dia són més visitats per la
ciutadania dels diferents nuclis urbans.

l’eix de ponent (trams 1 i 2) i
el camí de Collserola a l’Obac
(trams 4 i 5). Pel que fa a les
connexions est-oest, el tram 34
també passa pel municipi.

Mitjançant el projecte “Xarxa de camins turístics
del Vallès Occidental”, es pretén unificar i crear
una xarxa completa de senders per recórrer a peu,
en bicicleta o a cavall, perfectament senyalitzada.
D’aquesta manera, en poden gaudir tant els usuaris acostumats a aquest tipus de recursos com les
persones que s’inicien en la utilització de camins no
urbans.

Diversos suports informatius

La xarxa es conforma tenint en compte els corredors verds existents a la comarca, que solen coincidir amb cursos fluvials i carenes. Sota aquest criteri,
s’han establert uns eixos verticals, que uneixen el
sud amb el nord del Vallès Occidental, és a dir, el
Parc Natural de Collserola amb el de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac.
Per Vacarisses, transcorren dos d’aquests eixos:

La senyalització d’aquesta xarxa de camins turístics es fa en
base a la normativa de l’Oficina
Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona, incorporant els criteris tradicionals del senderisme. La senyalització consta de banderoles collades a pals, plaques
i pintura de color groc per assenyalar la continuïtat del camí. A més,
cada pal es reforça amb una placa que inclou un codi QR, per poder
descarregar informació de la xarxa de camins turístics o altres recursos turístics propers.
Durant el 2013, ja s’ha pogut senyalitzar una part de la xarxa, amb
recursos provinents de la Diputació de Barcelona. Aquesta senyalització afecta les actuacions recollides al projecte executiu com a prioritat
alta. En el cas de Vacarisses, ja s’han realitzat diverses actuacions en
trams que transcorren parcialment o íntegrament pel municipi.

Borsa de treball

Programes d’ocupació per a joves
El passat 19 de febrer, una quinzena de joves van
acudir al Punt de Vol per informar-se sobre els Programes d’ocupació per a joves, que finalitzen al
març de 2015.
La primera sessió informativa, on van assistir 7 persones, tractava sobre Joves per l’Ocupació, un
programa adreçat a persones entre 16 i 25 anys en
situació d’atur. L’objectiu és facilitar la inserció laboral i/o fomentar el retorn al sistema educatiu, combinant accions d’orientació, tutorització, formació i
possibilitat d’experiència professional en empreses.
L’altra sessió informativa, sobre Fem Ocupació per
a Joves, va comptar amb l’assistència de 8 persones. A través del projecte, s’aconseguirà experiència

professional, gràcies a un contracte de treball d’un mínim de 6 mesos
de durada. A més, es rebrà una formació professionalitzada vinculada
al contracte i acompanyament i tutoria al llarg de tot el procés.
Un cop fetes les sessions informatives per part del Consorci per a
l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO),
entitat que gestiona els projectes, es van fer entrevistes individuals
amb cadascun dels joves assistents per decidir, posteriorment, quins
entraran a formar part dels programes.
A Joves per l’Ocupació, hi ha assignades 4 places, mentre que, en
el cas de Fem Ocupació per a Joves, s’ha creat una borsa de treball
entre les persones assistents a la sessió informativa per poder derivar les noves ofertes de feina a qui compleixi el perfil sol·licitat per
l’empresa oferent.

Escola de Música

Alumnes de l’Escola Municipal de Música participen
en la gravació d’un conte musicat
El passat mes de gener, uns quants nens i nenes de 3r EMB de l’Escola
Municipal de Música de Vacarisses van participar en la gravació del
conte musicat SuperD. L’enregistrament va tenir lloc al Departament
de Sonologia de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).
El conte i la gravació s’editaran en motiu de la sisena edició de la
cantata SuperD, que, enguany, tindrà lloc a Vacarisses. El proper 23
de març, la interpretaran més de 800 alumnes entre 3 i 8 anys, de 19
escoles de música de la Catalunya Central.
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Com estalviar en la factura elèctrica
Les noves tarifes elèctriques, posteriors a l’última Reforma Energètica
i vigents des d’agost de 2013, augmenten un 63% la part fixa de la
factura, que fa referència a la potència contractada i que no depèn del
consum elèctric de la persona usuària. Per tant, els seus esforços per
reduir aquest consum no es veuen reflectits en la factura.
A la majoria dels domicilis, la potència contractada és superior a la
necessària, beneficiant únicament les companyies de subministrament elèctric. Cada kW que reduïm de la nostra contractació equival
a un estalvi anual de 35,6 €. Normalment, una llar pot arribar a reduir
la seva potència contractada una mitjana de 2 kW, amb el conseqüent
estalvi de 71,2 € l’any.

A més, la reducció de la potència contractada és un
simple tràmit que se sol·licita a la comercialitzadora
corresponent, via telefònica o per Internet.
El passat 2013, l’Ajuntament de Vacarisses ja va realitzar aquesta acció en 7 dels seus principals equipaments, aconseguint un estalvi econòmic de 32.920 €
anuals.
Per saber més sobre l’estalvi en la factura elèctrica que pot obtenir una llar, el Departament de Medi
Ambient organitza un taller gratuït i obert a tota la
població, el proper 7 de març.

Cartes dels lectors
Al nostre poble, hi ha un gran número de persones amb hipoteques, majoritàriament referenciades amb l’índex Euríbor. Però, de ben
segur, n’hi ha moltes amb l’índex IRPH, que,
fins al 31 d’octubre de 2013, es dividia en
tres tipus: Caixes, Bancs i Entitats. Aquest
últim és el que, desgraciadament, encara
continua vigent. Per això, moltes famílies
que veuran desaparèixer el seu índex i no tenen cap substitut en vigència, es tornaran a
veure les cares amb aquesta nova mentida:
l’IRPH Entitats + una diferència que ha aplicat el BCE, màgicament i amb un únic criteri:
que continuem pagant el mateix.
L’IRPH és un índex manipulable. El BCE
no facilita les dades per poder calcular-lo,
mentre creix quant a criteri de les entitats financeres. Des de la PAH Barcelona i el grup
d’Afectats per l’IRPH, declarem aquesta
pràctica il·legal i abusiva.
Aquest “fantàstic” índex, que el passat 27
de setembre es va publicar a la llei 14/2013,
en l’esperada Llei de transició, continua donant peu a que aquestes famílies paguin un

mitjana de 300 euros de més per les seves
vivendes, la qual cosa no afecta aquelles
que tenen referenciat l’índex euríbor. Aquesta diferència és, en molts casos, simple i
necessària per arribar a final de mes, especialment en els temps actuals. Una diferència que està provocant veritables situacions
traumàtiques i molt dures entre els nostres
amics, veïns i coneguts de la vila. Fets que,
per desgràcia, veiem cada vegada més assíduament.
Aquesta nova estafa de l’IRPH no ha donat cap solució de solvència a les famílies
afectades, tal com la UE recomana. I com
sempre, es juga amb el desconeixement de
les persones, no explicant, jugant amb les
paraules i els conceptes, etc.
D’ara endavant, els nostres esforços estan
centrats en fer desaparèixer l’IRPH Entitats,
per les raons que hem comentat i que són
les mateixes que han fet desaparèixer els anteriors. Us convido i animo a informar-vos-en
a les PAH més properes.
Carolina

Habitualmente, nos dirigimos a los medios
de comunicación para expresar quejas, reclamaciones o desacuerdos. Hoy, y por primera vez, me voy a dirigir a este medio de
comunicación para rogarles tengan a bien
publicar la presente nota de agradecimiento.
Porque es también de justicia expresar
abiertamente el agradecimiento, en este
caso, a nuestro alcalde Sr. Boada, quien, el
pasado día 7 de febrero, tuvo a bien (recuperando con ello una costumbre ya antigua
en el pueblo y que los alcaldes que le sucedieron dejaron olvidada) regalarle a mi nieta,
“vacarisana de nacimiento”, una vaca de peluche en su primer cumpleaños.
Gracias, Alcalde.
Pequeños detalles hacen grandes a las
personas; en este caso, a un Consistorio representado por su Alcalde.
Jose Antonio

Coneix el teu comerç
Perruqueria Unisex Eva

Farmàcia J. Miquel Martínez Folch

A banda dels serveis habituals, ofereix tractaments d’allisat amb
keratina i d’hidratació perquè cuideu els vostres cabells. A més, els
tints que s’utilitzen són naturals i sense amoníac. Horari: de dimarts
a divendres, de 9 a 13h i de 15 a 19h, i els dissabtes, de 9 a 14h.

Oberta des de 1981, ofereix productes farmacèutics i també
d’ortopèdia, dermocosmètica, dietètica, nutrició i homeopatia. A
més, disposa d’un aparell que, a través d’una analítica capil·lar,
mesura diversos paràmetres, com el colesterol, el ferro o el sucre.
Amb aparcament propi per a la clientela. Horari: de dilluns a
divendres, de 9 a 14h i de 16 a 20h, i els dissabtes, de 9 a 13:30h.

(C/ Rossinyol, 2 - Torreblanca I) 93 828 11 80 / 699 960 744

(C/ Salvador Badia, 13 - Nucli) 93 835 94 00

El Concurs!

El Concurs!

Amb quins dits
s’agafen les estisores
per tallar els cabells?

Quin famós metge
grec que va exercir
a l’antiga Roma va
donar gran importància
als mètodes de
conservació i
preparació de fàrmacs?

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les empreses que apareixen en aquest concurs. En aquest número, la
Perruqueria Unisex Eva ofereix un servei de tallar i pentinar, i la Farmàcia J. Miquel Martínez Folch, un raspall de dents elèctric.

Envia’ns les respostes i les teves dades (nom, cognoms i telèfon de
contacte) a elterme@vacarisses.cat, indicant a l’assumpte “Concurs
Comerç de Vacarisses”, o bé en un sobre tancat a l’Ajuntament,
a l’atenció de la revista El Terme. Tens temps fins al proper 24 de
març!
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Cultura

Associació per la
Cultura i el Lleure

Cicle Regular
d’Activitats per a
Infants

Tast de vins rosats i negres
Divendres 14 de març, a les 19:30h
Per Nani Ramon de Tast & Casa.
Preu: 15 euros
Lloc: Sala D de La Fàbrica

Diumenge 30 de març, a les
17:30h
Titelles “Nil i la casa de
xocolata”
Lloc: Casal de Cultura
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimarts i dijous
Matí: de les 10:30 a les 11:45h
Tarda: de les 17:30 a les 18:45h
Lloc: Sala C de La Fàbrica

Escola Municipal de
Música de Vacarisses

Taller per estalviar a la factura elèctrica

Diumenge 23 de març, a les 11:15, 13:30 i 17:15h
Entrada general: 7 euros
Lloc: La Fàbrica

Divendres 7 de març, a les 18h
Haureu de portar una factura.
Inscripcions: Regidoria de Medi Ambient
Lloc: Sala Sota Coberta de l’Edifici El Castell

Biblioteca El Castell
Club de lectura 1

Club de lectura 2

Dijous 20 de març, a les
18:30h
Monogràfic d’Andreu Martín i
Donna Leon.

Dijous 27 de març, a les
18:30h
La Dona de paper, de Rabih
Alameddine.

Story Time

Hora del conte

Dissabte 22 de març, a les
12h
Contes a partir de 4 anys, a
càrrec de Kids&Us School of
English (Terrassa).

Divendres 28 de març, a les
17:30h
El rei que s’avorria, a càrrec
de Rosa Fité. A partir de 4
anys.

Joventut
Lloc: Punt de Vol

Formació de
Vetllador Escolar

Sessió de retorn
de propostes

Inscripcions: del 3 al 19 de
març, a l’Ajuntament

Divendres 14 de març
Pla Local de Joventut 201417

Actes pel Dia
Mundial de la
Dona Treballadora
Divendres 7 de març
18h: Campionat de futbolí
femení
Concurs fotogràfic a
Instagram #desigualtats
...i molt més!

CARTES DELS LECTORS
Envieu-nos les vostres cartes per correu electrònic a elterme@
vacarisses.cat, o per correu convencional a “Revista El Terme”,
Ajuntament de Vacarisses - c/Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses.
Tot i que només es publicarà el nom del remitent, cal que aquest
s’identifiqui amb el nom i cognoms, document d’identitat, adreça
i telèfon de contacte. L’extensió màxima recomanada és de 2.000
caràcters, però dependrà de l’espai disponible en cada número.
El Terme es reserva el dret de no publicar escrits amb contingut
de caràcter ofensiu.

Sortida a la neu
Dissabte 8 de març
Sortida a la Masella
Organitza: Associació de
Joves de Vacarisses

Connecta amb l’Ajuntament a Internet!
L’Ajuntament té pàgina al Facebook! Busca‘ns i fes un m’agrada!

www.facebook.com/vacarisses
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Tota la informació al web municipal

www.vacarisses.cat

Connecta’t

Mira tot el que passa a Vacarisses a la galeria d’imatges!
Tirada de 3.500 exemplars.
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El paper de la revista és ecològic i reciclat.

Vacarisses

Medi Ambient

6a Cantata infantil Super D de la
Catalunya Central

Edita:

Cultura Lleure
i

Ioga (nous horaris!)

www.flickr.com/vacarisses

Mostra del Saló de
l’Ensenyament
Del dimarts 18 al divendres
21 de març

Vídeo concert
Divendres 21 de març
Queen, Live in Wembley,
1986

info

Punt de Vol,
93.828.02.06 o
www.vacarisses.cat

Busques feina?

