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Actualització de dades de la 
Borsa de Treball
Des de la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Vacarisses, s’ha iniciat 
un procés d’actualització de tota la base de dades de què es disposa, 
amb l’objectiu d’oferir un millor servei. A l’hora d’inscriure’s a la borsa, 
s’indica que, si en el termini d’un any, no hi ha cap canvi en la situació 
laboral de la persona inscrita, es procedeix a donar-la de baixa del 
servei. Per aquest motiu, els usuaris i les usuàries que no han actualit-
zat les seves dades des de fa més d’un any han estat donats de baixa 
de la Borsa de Treball de Vacarisses.

Ara bé, si qualsevol d’aquestes persones continua buscant feina i 
està interessada en donar-s’hi d’alta de nou, pot contactar amb el 
departament. Només cal demanar cita al telèfon 93 835 90 02 (ext. 
460-461) o als correus electrònics b.treball@vacarisses.cat o 

Joventut i Promoció Econòmica

La Borsa de Treball a les xarxes socials
La Borsa de Treball de Vacarisses ja disposa de 
Facebook i Twitter per estar més ben comunica-
da amb els seus usuaris i usuàries. Hi trobareu 
les ofertes de feina gestionades per la mateixa 
borsa, ofertes externes i altres recursos.

www.facebook.com/feinavacarisses

@FeinaVacarisses

Des de principis d’any, l’Ajuntament de Vacarisses participa al pro-
grama Joves per l’Ocupació, que ofereix acompanyament tècnic per 
a l’obtenció, si cal, del graduat en ESO i de formació professionalitza-
dora en diferents àmbits. La iniciativa també inclou pràctiques profes-
sionals no laborals en empreses del sector de la formació realitzada i 
possibilitats de contracte laboral.

3 joves vacarissencs troben feina gràcies a Joves per 
l’Ocupació

Borsa de Treball de Vacarisses 
i el Punt d’Informació Juvenil. 
També se us facilitarà el primer 
contacte amb la tècnica impul-
sora del Consell Comarcal, que 
us acompanyarà al llarg del pro-
cés d’inserció laboral, des de 
la inscripció al programa fins a 
la derivació a recursos ocupa-
cionals, passant per la recerca 
i l’adquisició de competències 
per a l’ocupació. A Vacarisses, 
aquest assessorament s’ofereix 
cada tres setmanes, de les 15 a 
les 18h, al Punt de Vol (cal con-
certar cita). La propera visita 
serà el 9 de setembre.

Programa de Garantia Juvenil per 
reduir l’atur entre el jovent
El programa de Garantia Juvenil és una iniciativa de 
la Unió Europea per reduir l’atur entre els joves, que 
ofereix incentius a les empreses que en contractin. 
Aquests són acumulables i compatibles amb els 
programes, ajuts i subvencions del SOC. 

El perfil dels joves susceptibles de rebre la Garantia 
Juvenil inclou persones entre 16 i 25 anys, o me-
nors de 30 anys si tenen un grau de discapacitat 
igual o superior al 33%, inscrites o no als serveis 
d’ocupació, sense feina i que no s’estiguin formant. 
En el cas de complir aquests requisits, cal inscriure’s 
al Fitxer del Sistema de Garantia Juvenil i, en un ter-
mini de quatre mesos, la Generalitat ofereix una ofer-
ta de treball, pràctiques o formació. 

Si hi esteu interessats, podeu informar-vos-en a la 

Joventut i Promoció Econòmica

promocio@vacarisses.cat. D’altra banda, les per-
sones que continuïn en actiu a la borsa poden co-
municar qualsevol canvi en les dades proporciona-
des a l’hora d’inscriure’s al servei.

A Vacarisses, dels sis joves que van accedir al pro-
grama, tres ja han trobat feina, un dels quals amb 
contracte indefinit. Un va realitzar el curs de ma-
gatzem en indústries i laboratoris químics, mentre 
que els dos restants van formar-se en magatzem a 
l’indústria alimentària.
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d’exploradors i exploradores, han aprés a respectar la natura i a re-
ciclar, han fet tallers de tot tipus (cuina, disfresses, belles arts, etc.) i 
s’han divertit amb balls de tot el món, remullades a la piscina munici-
pal, gimcanes i festes, com la del pijama.

Més infants de Vacarisses als Casals d’Estiu

Jornada tècnica sobre “Transport a la Demanda”

Frau als comptadors de l’aigua

Com tots els anys, la Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Vacarisses ha organitzat uns casals 
d’estiu per als més menuts del municipi, a càrrec de 
la cooperativa Eina. Als Casals Infantils de les es-
coles bressol municipals, El Cuc i El Xic, els infants 
entre 8 mesos i 3 anys hi han trobat un espai de joc 
educatiu, mentre que, a l’Escola Pau Casals, els 
nens i nenes de P3 a 5è de primària, han gaudit amb 
un programa ple d’activitats de lleure. 

La convocatòria dels casals d’estiu d’enguany ha 
augmentat un 12% respecte a l’any anterior, passant 
de 700 a 786 serveis. A més, s’han pogut realitzar 
totes les activitats programades, tot i no arribar al 
mínim de 15 infants necessaris per servei, en el cas 
dels Casals Infantils i, sobretot, les dues darreres 
setmanes de juliol. Per evitar anul·lar-ne cap, la Re-
gidoria d’Educació s’ha fet càrrec de les despeses 
corresponents.

D’aquesta manera, tots els infants inscrits han po-
gut gaudir d’activitats per a tots els gustos: han fet 

El passat dimecres 1 de juliol, la regidora de Mobi-
litat Territorial, Laura Sánchez, i personal de l’àrea 
van assistir a la jornada tècnica sobre Transport a 
la Demanda (TAD), organitzada per l’Associació de 
Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). 
L’acte va tenir lloc al Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

L’obertura va anar a càrrec del director general de 
Transports i Mobilitat, Pere Padrosa. Tot seguit, es 
van donar a conèixer diferents experiències, tant na-
cionals com internacionals, en l’àmbit del TAD.

El TAD consisteix en l’adaptació del transport públic 

La Regidoria de Serveis Municipals ha detectat que, 
durant els mesos d’estiu, quan sol haver-hi un major 
consum d’aigua, es registren més comptadors sen-
se consum. En base a les dades analitzades, se sos-
pita que hi ha un percentatge important de frau i, per 

Educació

Les famílies opinen
Tots els anys, els centres educatius públics de Va-
carisses demanen a les famílies que valorin la seva 
tasca a través d’una enquesta. Les notes mitjanes 
atorgades al curs 2014-15 són les següents:

• Escola bressol El Cuc:  8,3
• Escola bressol El Xic:  9,2
• Escola Municipal de Música de Vacarisses:  8,3

Mobilitat Territorial

Serveis Municipals

a les necessitats de la ciutadania per tal de garantir l’accés a serveis 
bàsics com l’educació o la sanitat. Pot passar per reconvertir una 
línia de transport existent o bé combinar-la amb altres opcions, com 
podria ser el taxi a la demanda. Per tot plegat, el TAD és una bona so-
lució per vertebrar i cohesionar un territori amb nuclis de població dis-
persos i amb altes necessitats de mobilitat. A més, ha demostrat ser 
una excel·lent eina d’eficiència energètica en el sector del transport.

Per això, des de la Regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Vaca-
risses, se sol·licitarà assessorament tècnic a l’AMTU, per tal de co-
mençar a fer estudis i  valorar les diferents opcions possibles per do-
nar una millor resposta a les necessitats de mobilitat de les persones 
del nostre municipi.

aquesta raó, l’Ajuntament de Vacarisses començarà a fer inspeccions 
d’ofici, sancionant aquelles persones que hagin manipulat el compta-
dor. D’altra banda, la regidoria treballa en noves alternatives per a un 
millor control de consums i fuites a tot el municipi.
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Primers passos per a un pla d’actuació en Habitatge
Des de la creació de la nova regidoria d’Habitatge, l’Ajuntament de 
Vacarisses ha fet els primers passos per elaborar un pla d’actuació 
en la matèria. Per tenir un diagnòstic de la situació i les necessitats 
a Vacarisses, l’alcalde del municipi, Antoni Masana, i la regidora 
d’Habitatge, Marisa Santander, han mantingut reunions amb els dife-
rents agents implicats.

La primera trobada va ser amb membres de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH) de Terrassa, on també hi participen persones de 
Vacarisses. A banda de conèixer-ne el funcionament, es va decidir en-
gegar línies d’actuació conjuntes amb l’objectiu d’aportar solucions 
a aquelles persones de la vila que, per motius econòmics, corren el 

risc de ser desnonades o necessiten un habitatge 
de lloguer.

Santander també s’ha reunit amb l’advocat de 
l’Oficina d’Intermediació Hipotecària i d’Endeutament 
per Lloguer (OFIMEH) que atén a Vacarisses. El ser-
vei s’adreça a persones amb procediments judicials 
d’execució hipotecària oberts i, sobretot, a aquelles 
amb dificultats per abonar les quotes de la hipote-
ca. L’objectiu és negociar una sortida amb el banc i 
preparar les persones afectades davant els procedi-
ments empresos.

El següent pas de la regidoria és reunir-se amb re-
presentants de les caixes amb oficina a Vacarisses.

Biblioteca El Castell

Un juliol ben anglès a la Biblioteca El Castell

La biblioteca del futur

Sota el títol Enjoy this summer with our English July, la programació 
de juliol de la Biblioteca El Castell ha estat plena d’activitats de tot 
tipus i per a totes les edats! Va inaugurar-la l’Story Time o hora del 
conte en anglès. A càrrec de Kids & Us d’Olesa de Montserrat, la 
història narrada girava entorn d’un sheriff i un indi. Petits i grans van 
gaudir del conte i van participar-hi, tot practicant una mica l’anglès.

Uns dies més tard, es va organitzar un taller per crear l’exposició de 
l’English July, que va ser tot un èxit, i un altre de desenvolupament 
mental amb l’àbac japonès, a càrrec d’Easy Way Formació. En aques-
ta ocasió, els infants van dividir-se en tres grups, segons l’edat i el 
nivell. Petits i grans en van sortir encantats, van aprendre-hi molt i 
s’ho van passar la mar de bé! L’English July es va cloure amb una 
tertúlia en anglès per a participants de 10 a 99 anys, que van poder-hi 
comentar el llibre llegit.

D’altra banda, la Biblioteca El Castell també ha 
volgut unir-se a la commemoració de l’Any de les 
Biblioteques. Una de les activitats que s’hi ha or-
ganitzat va adreçada als usuaris i les usuàries més 
petites perquè imaginin com serà la biblioteca del 
futur i la dibuixin. A la nostra biblioteca, ja han arri-
bat els primers dibuixos. Quan n’hi hagi uns quants 
més, s’enviaran a la Diputació de Barcelona perquè 
els publiqui a la xarxa.

Habitatge

On acudir?
PAH Terrassa: els dimarts, a  les 17:30h, al Centre 
Cívic President Macià de Terrassa.

OFIMEH: els tercers dilluns de cada mes, de les 
10 a les 12h, al departament de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Vacarisses (edifici La Fàbrica).

Masana i Santander amb membres de la PAH, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
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Connecta amb l’Ajuntament a Internet!

L’Ajuntament té pàgina al Facebook! Busca‘ns i fes un m’agrada!

www.facebook.com/vacarisses

Tota la informació al web municipal

www.vacarisses.cat

Mira tot el que passa a Vacarisses a la galeria d’imatges!

www.flickr.com/vacarissesTirada de 3.500 exemplars.

El paper de la revista és ecològic i reciclat.

Connecta’t
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Busques feina?

Cultura
Concert
Divendres 28 d’agost, a les 22h.
A càrrec de la Cobla Catalana dels Sons 
Essencials.
Lloc: Jardins del Lladern
Organitza: Esbart Dansaire de Vacaris-
ses

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 re-
mitent, 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 caràc-
ters, però dependrà de l’espai disponi-
ble en cada número. El Terme es reserva 
el dret de no publicar escrits amb con-
tingut de caràcter ofensiu.

CARTA D’UN LECTOR
Sr. Presidente de la Asociación de Parcelistas del Palà,

Muy señor mío, me dirijo a Vd. para felicitarle por la labor que desempeña a lo 
largo del año, incluyendo la Fiesta Mayor.

Sobre esta última, debo manifestarle que estoy conforme con la diversidad de 
actos que se realizaron en la pasada edición del 2014, menos con el Dominó, 
sobre el que debo recalcar que se organizó bastante mal, ya que hubo incum-
plimiento de una serie de razones; a saber:

1. Cuando se monta un campeonato, hay que indicar unas normas, unos tro-
feos a entregar y un mínimo de puntualidad, y sobre todo, cumplirlas.

2. Aunque una persona no pertenezca a la citada Asociación, debe dársele el 
mismo trato que a cualquier parcelista, y aun más siendo un campeonato de 
Fiesta Mayor y en abierto. Yo no tuve este trato.

Como conclusión a mi escrito, debo manifestarle mi decepción y tristeza por 
no haber sido recompensado con una medalla o copa, según lo que Vds. hu-
bieran estimado. Por otra parte, se me dijo, en agosto, que ya me harían llegar 
una medalla de subcampeón, que merecidamente gané y que, hasta la fecha, 
no he recibido. Lamento mucho todo este “asunto”, ya que me han demos-
trado que no tienen palabra. Yo, por otra parte, pensaba hacerme socio de la 
entidad, pero, vistos los hechos, no lo voy a hacer. Ya me plantearé en el futuro 
si vengo a la Fiesta Mayor de 2015 o no.

Atentamente,

Miquel Arteaga, vecino de La Creu

Consulta les 
actes dels 
Plens munici-
pals

Propostes aprovades pel Ple municipal extraordinari de 
9 de juliol de 2015
Proposta/moció A favor En contra Abstencions
Proposta de l’Alcaldia d’establiment del règim de sessions de caràcter ordinari de l’Ajuntament 
en Ple i de la Junta de Govern Local

ERC, PSC, MV i VxV - UIPV

Proposta de l’Alcaldia de creació,  denominació i composició de les comissions informatives de 
caràcter permanent i de la Comissió Especial de Comptes

ERC, PSC, MV i VxV UIPV -

Proposta de l’Alcaldia de creació de la Junta de Portaveus i establiment del règim de sessions Unanimitat - -
Proposta de l'Alcaldia de nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats 
competència del Ple i en altres entitats i organismes de les quals forma part

Unanimitat - -

Proposta de l’Alcaldia de ratificació del decret de l’Alcaldia núm. 166/2015, de 16 de juny, 
d’establiment dels drets econòmics de la regidora Maria Luisa Santander Aguilar, d’acord amb 
el règim de dedicació i de retribucions

ERC, PSC, MV i VxV UIPV -

Proposta de l’Alcaldia de ratificació del decret de l’Alcaldia núm. 172/2015, de 18 de juny, 
d’establiment dels drets econòmics de la regidora Laura Sánchez López, d’acord amb el règim 
de dedicació i de retribucions

ERC, PSC, MV i VxV UIPV -

Proposta de l’Alcaldia de ratificació del decret de l’Alcaldia núm. 177/2015, de 19 de juny, 
d’establiment dels drets econòmics de membres de la corporació, d’acord amb el règim de 
dedicació i de retribucions, assistències, indemnitzacions i dotacions econòmiques assignades 
als grups municipals

ERC, PSC i MV UIPV VxV

* La carta va arribar a la redacció d’El Terme fa uns mesos, però no va poder publicar-se abans per 
manca d’espai.


