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Promoció Econòmica

Subvencions per contractar
persones desocupades i per a
nous autònoms

Taller d’speed
dating per a les
entrevistes de feina

Subvencions a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre,
amb seu social a Vacarisses, que contractin persones desocupades empadronades al municipi i inscrites a l’Oficina del SOC i a la Borsa de
Treball municipal.

L’speed dating és un sistema ràpid i directe per
a la selecció de personal, on el candidat/a presenta la seva autocandidatura en uns 3 minuts.
Per donar-lo a conèixer a les persones de Vacarisses que busquen feina, la Borsa de Treball
municipal va organitzar un taller d’speed dating
el passat mes d’octubre, que va comptar amb
5 usuaris. El proper es realitzarà el 10 de novembre.

Requisits: Contractes amb un mínim de 20 hores setmanals i un màxim
de 40, i d’una durada mínima de 6 mesos.
Quantia:

Jornada completa (40 h. setmanals): 1.000 euros.
Mitja jornada (20 h. setmanals): 500 euros.
Jornades compreses entre 20 h. i
40 h. setmanals: es calcularà l’import
proporcional.

Nous autònoms: la subvenció per donar-se d’alta
al règim d’autònoms és de 400 euros.

Joventut i Promoció Econòmica

L’objectiu del taller és que les persones que es
presentin a processos de selecció dominin els
canvis i les noves tendències del mercat de treball, cada dia més revolucionat. A més, tindran
una oportunitat per millorar les seves habilitats
a l’hora d’enfrontar-se a una entrevista.

Educació i Promoció Econòmica

Xerrada per reduir l’atur
juvenil

7 joves de Vacarisses
al projecte Tast d’Oficis

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea, que compta amb
el suport de la Generalitat de Catalunya. Els seus objectius són
reduir l’atur juvenil i fer més efectiu l’accés del jovent al mercat
de treball. D’altra banda, pretén garantir que tots els joves entre 16 i 29 anys que no treballen, ni estudien, ni segueixen una
formació, rebin una oferta de treball, de pràctiques o formativa,
després d‘haver acabat l’educació formal o de quedar en situació de desocupació.

Des del passat 1 d’octubre i fins al 4 de desembre,
tindrà lloc el 1r trimestre del projecte Tast d’Oficis,
que s’ha tornat a posar en marxa després de l’èxit de
l’anterior convocatòria. En aquest cas, són 7 els joves
que hi participen, alumnes de 3r i 4rt d’ESO de l’Institut
de Vacarisses.

Aquestes i altres dades es van facilitar el passat 30 de setembre, al Punt de Vol, en una xerrada sobre la Garantia Juvenil, a
càrrec de la impulsora de la iniciativa al Consell Comarcal del
Vallès Occidental, Mònica Ortega. La sessió va comptar amb
l’assistència
d’una
desena de joves, que
van poder informar-se
sobre els requisits per
apuntar-se a la iniciativa, les vies d’inscripció
i altres dades útils.

Les empreses del municipi que hi col·laboren són Garatge Vacarisses, Perruqueria Eva, Condis, i Xapa i Pintura
Ángel, a més del mateix Ajuntament. El compromís és
contribuir a la formació acadèmica de l’alumne, oferint
les seves instal·lacions per a les activitats d’aplicació
pràctica. D’aquesta manera, els joves participants podran tastar diversos oficis: mecànic d’automòbils, auxiliar administratiu, ajudant de perruqueria, mosso de
magatzem i auxiliar xapista.
L’objectiu del Tast d’Oficis és motivar l’alumnat amb
més dificultats a l’hora d’assolir les competències bàsiques dels darrers cursos de l’ESO. Tot plegat forma part
d’un programa d’orientació, que acompanya l’alumne
en el seu procés d’integració al món del treball o de formació ocupacional.

Serveis Municipals

Les obres de La Coma es tanquen amb una desviació
de 139.000 euros
El nou govern de Vacarisses assumeix un 70% de les despeses imprevistes per minimitzar els costos imputables al
veïnat de la urbanització
El passat dissabte 17 d’octubre, l’Ajuntament de
Vacarisses va reunir el veïnat de La Coma per explicar el sobrecost de 139.000 euros que han patit
les obres d’urbanització, una xifra que representa
quasi un 20% per damunt del preu de licitació. A
la reunió, van participar els tècnics de les empreses
responsables de la Direcció Facultativa i Executiva
de les obres, Roberto Randino i Carles Villagrassa,
representants d’IDP i TEC QUATRE, respectivament,
així com l’alcalde de Vacarisses, Toni Masana, i la
regidora d’Obres i Serveis, Laura Sánchez.

Masana va obrir la reunió amb un aclariment: “Es tracta d’unes obres
gestionades a l’anterior legislatura i, per tant, no som ni ens sentim
responsables del resultat final”. No obstant això, “volem explicar als
veïns els motius d’aquesta desviació i tenim la voluntat política de minimitzar les seves conseqüències econòmiques tant com es pugui”,
va afegir l’alcalde vacarissenc.
A continuació, els tècnics van mostrar una presentació amb dades i fotografies per il·lustrar la situació de partida de les obres
d’urbanització, així com el seu desenvolupament, els motius que van
portar a modificar el projecte inicial i els sobrecostos que hi han anat
sorgint.
Per la seva banda, la regidora d’Obres i Serveis va ser l’encarregada
d’explicar les dades econòmiques, amb una previsió d’acabament
bastant ajustada. El preu per metre quadrat, previst a l’inici en 6,908
€/m², ha arribat fins als 7,630 €/m², suposant un increment de 0,723
€/m². Sánchez va lamentar aquesta pujada i va assegurar que el nou
govern de Vacarisses, “sensible amb els esforços que ha fet la ciutadania”, hi col·laborarà amb una aportació d’un 70% dels 44.720,76 €
de despeses imprevistes o de difícil determinació. D’aquesta manera,
el sobrecost de 0,723€/m² restaria, finalment, en 0,485€/m² (en el cas
d’una parcel·la mitjana de 600 m², l’increment seria d’uns 300 euros).

Contractació de tasques de jardineria
Des de l’inici d’aquesta legislatura, la Regidoria
d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Vacarisses està
treballant en la redacció i definició de dos plecs de
jardineria. Un d’ells va destinat a la contractació del
manteniment de places, parcs i jardins, i l’altre, a la
de neteja i desbrossat de totes les parcel·les municipals i passos de serveis del municipi.
El primer projecte engloba una superfície de 74.000

m², mentre que la del segon és de 92.000 m². Aquestes i altres dades s’han plasmat als diversos plànols, referenciades i superficiades
per constituir l’annex dels plecs de condicions que regiran ambdues
contractacions.
A més, es pretén que les empreses contractades treballin amb un ordre i una planificació que permetin fer un control efectiu de les seves
tasques i que, alhora, la ciutadania les pugui conèixer a través de la
seva publicació al web municipal (www.vacarisses.cat).

Policia Local

La Policia Local de Vacarisses intervé
20 quilos d’haixix i 3 de marihuana
Van localitzar-los al juliol, en paquets a l’interior del maleter d’un vehicle que conduïa
un home resident a Barcelona
El passat 12 de juliol, una patrulla de la Policia Local
de Vacarisses que efectuava un servei de vigilància
i prevenció per la urbanització de Torreblanca II, va
detectar un vehicle fent un avançament brusc i perillós, de manera que van ordenar al conductor que
l’aturés. En vista dels obstacles idiomàtics amb què
l’home s’excusava, la manca de respostes sobre el
seu pas per Vacarisses i les contradiccions sobre
la seva residència, així com l’actitud neguitosa que
mostrava, els agents van procedir a realitzar un escorcoll del vehicle.
Segons l’informe policial, a l’interior del maleter, hi
havia una caixa de cartró que contenia diversos pa-
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quets precintats amb cinta adhesiva, tots d’igual dimensió i
amb olor a haixix, i una bossa Material intervingut.
de viatge amb una altra bossa
metàl·lica a l’interior, que duia 8 bosses amb cabdells de marihuana.
Davant la possibilitat de tractar-se d’un delicte contra la salut pública,
es va procedir a la detenció del conductor, de nacionalitat sèrbia i resident a Barcelona. Tot seguit, la patrulla local va demanar suport als
Mossos d’Esquadra de Terrassa, que van traslladar el detingut, el vehicle i les substàncies intervingudes a la comissaria per analitzar-les.
L’informe conclou que el material intervingut consta d’uns 20 kilograms d’haixix, amagats en 20 paquets de 12x12x8 centímetres,
aproximadament, i més de 3 kilograms de marihuana.

Mobilitat

Més subvenció per a la T10 de 2 zones dels joves
L’Ajuntament de Vacarisses decideix bonificar un 20% aquest títol de transport
Fins ara, les targetes T10-2 zones dels joves tenien un cost de 17,64
€, amb la bonificació del 10%. El nou consistori considera insuficient aquest ajut per a un sector de la població que, necessàriament,
s’ha de desplaçar a diari per raó d’estudis o de treball. La Regidoria
de Mobilitat també valora com un greuge comparatiu el fet que el

Infància
Fe d’errades de la versió en paper de la Guia
d’activitats per a infants i adolescents de
Vacarisses
Patinatge artístic
• Iniciació: dimarts i dijous, de les 17 h. a les 18 h. | 25€/mes
• Avançat: 35€/mes
Correu electrònic de l’AMPA de l’Institut:
ampa.ies.vacarisses@gmail.com

col·lectiu de jubilats gaudís d’un 20% de bonificació
i el de joves, només d’un 10%.
Per aquesta raó, els joves de Vacarisses ja poden
adquirir la T10 de 2 zones per un import de 15,68 €,
gràcies a un augment de la bonificació fins al 20%.

Pagament amb
targeta
Des del mes d’octubre, els pagaments efectuats a
Recepció de l’Ajuntament de Vacarisses ja es poden
fer amb targeta de dèbit i de crèdit. L’objectiu és donar més facilitats a la ciutadania a l’hora d’adquirir,
per exemple, els tiquets menjador i els abonaments
d’autobús. En breu, el nou sistema de pagament
també s’implantarà al Poliesportiu municipal.

Cartes dels lectors
Las banderas española y europea ondean de nuevo en el Ayuntamiento tras la denuncia del
Partit Popular de Vacarisses
Tras la interposición de la correspondiente denuncia ante la Delegación del Gobierno por parte del Partit Popular de Vacarisses, el tripartito que gobierna Vacarisses (ERC+PSC+Movem Vacarisses) ha vuelto a colocar las banderas española y europea, así como la fotografía
de S.M. el Rey, en el sitio que les corresponde.
Ante esta situación, el PP de Vacarisses quiere comunicar lo siguiente
a la ciudadanía de Vacarisses:
1. En su día, dijimos que se volverían a poner las banderas y la foto de
S.M. el Rey y así se ha hecho. Nos felicitamos por el cumplimiento
de la Ley. Asimismo, el PP de Vacarisses velará porque el tripartito
cumpla la Ley en éste y en cualquier otro ámbito.
2. Lamentamos que el tripartito (ERC+PSC+Movem Vacarisses) actúe sectariamente ante los que no opinen como ellos, intentando
saltarse la Ley. Lamentamos que estos tres partidos actúen (por
acción o por omisión) contra símbolos que representan legalmente
a todos los vacarissenses. En este sentido, para algunos puede
que prime más mantenerse en el puesto que los principios y valores que dicen representar o ¿es qué se presentaron a las elecciones municipales con el objetivo de quitar las banderas? ¿El PSC
y Movem Vacarisses se han hecho independentistas para llegar al
poder? ¿Todo vale para mantener el tripartito? ¿Podían haber he-

cho algo para que esto no pasara? ¿Tan cómoda
es la silla que miran hacia otro lado sin decir nada
al respecto? Que sus votantes tomen nota de ello.
3. Asimismo, lamentamos que UIPV y VxV hayan
estado de acuerdo con la postura del gobierno
tripartito de Vacarisses. ¡Quién calla otorga!
4. El PP de Vacarisses no dejará que el tripartito divida a la sociedad vacarissense y cree ciudadanos de primera y de segunda, según opinen o no
como ellos. La ciudadanía puede estar tranquila
porque haremos que el tripartito gobierne (esperemos que sea más bien que mal) para todos los
ciudadanos de Vacarisses. Nosotros seguiremos
trabajando para todos. Para los que opinan como
nosotros y para los que no. Seguiremos buscando la unidad y no la división y el enfrentamiento.
Seguiremos trabajando para que la democracia,
la convivencia entre ciudadanos y el respeto a la
Ley imperen para todos los ciudadanos de Vacarisses.
Mariano Méndez

Propostes aprovades pel Ple municipal ordinari de 24
de setembre de 2015
Proposta/moció
Proposta de la regidora d’Hisenda d’aprovació del Compte General i el Compte de Patrimoni de l’exercici de
2014
Proposta de l’Alcaldia d’aprovació del conveni subscrit en relació al contracte d’arrendament de la Masia Mas
Mimó
Moció presentada pels grups municipals Esquerra-AM, PSC-CP, MV-E, UIPV i VpV de suport a l’acollida de
població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània

Consulta
les actes
dels Plens
municipals

A favor

En contra

Abstencions

Unanimitat

-

-

Unanimitat

-

-

Unanimitat

-

-
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Agenda

Biblioteca El Castell

Joventut

Dia Internacional contra
la Violència de Gènere

Mes de la música

Taller d’smoothies

Tots els divendres de novembre, amb el
préstec d’un CD, emporta’t de franc un
pintxo a L’Estoneta!

Dijous 12 de novembre, a les 18 h.
Preu: gratuït

Dimecres 25 de novembre
Llaç de missatges, encesa d’espelmes,
enlairada de globus...

Exposició fotogràfica

Santa Cecília

Del dilluns 2 al divendres 13 de
novembre
Selecció de les obres presentades
al XXII Concurs de fotografia de
Vacarisses.
Lliurament de premis: dimarts 3 de
novembre, a les 19 h.

Activitats per als més petits

Club de lectura 1

Escola Municipal de
Música
Dimecres 18 de novembre
3r Concurs de pastissos, 6è Air Music i
concurs d’imitació musical.
Lloc: Escola Municipal de Música
de Vacarisses i Casal de Cultura (Air
Music)

Taller-concert
Diumenge 22 de novembre, a les 18 h.
Per conèixer les característiques dels
instruments medievals i escoltar com
sonen. Tot seguit, hi haurà un concert
de música d’aquest període, a càrrec
d’Ensemble Flor de Lis.
Lloc: Església de Sant Pere de
Vacarisses

Promoció Econòmica
Taller ocupacional
Dimarts 10 de novembre, de les
9.30 h. a les 11 h.
Speed dating per a la recerca de feina.
Inscripcions: a la Borsa de Treball
(93 835 90 02, ext. 460 | promocio@
vacarisses.cat)

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.

Dijous 19 de novembre, a les 18.30 h.
Amor, curiosidad, prozac y dudas, de
Lucía Etxebarria.

Club de lectura 2
Dijous 26 de novembre, a les 18.30 h.
Els silencis de Betúlia, de Jordi Font.

Hora del conte

(batuts de fruita)

Ús de les xarxes socials
per trobar feina
Dijous 12, 19 i 26 de novembre
Horari (segons les inscripcions): de les
9.15 h. a les 12.15 h. o de les 17.30 h. a
les 20.30 h.
Preu: gratuït
Inscripcions: al Punt de Vol o a la Borsa
de Treball, fins al 6 de novembre

Anem al circ
Divendres 27 de novembre, a les 21 h.
Lloc: Conservatori de Manresa
Preu: 5 euros
Inscripcions: fins al 20 de novembre, al
Punt de Vol
Organitza: Associació de Joves de
Vacarisses

Divendres 27 de novembre, a les
17.30 h.
L’egoisme gegant, a càrrec de PengimPenjam. A partir de 3 anys.

Story telling
Dissabte 28 de novembre, a les 12 h.
Contes a partir de 4 anys, a càrrec de
Kids&Us School of English d’Olesa de
Montserrat.

Medi Ambient
Jornada a la Masia El
Mimó
Dissabte 21 de novembre, de les 10
h. a les 13 h.
Xerrada formativo-participativa per
donar a conèixer la masia i l’espai que
l’envolta amb la finalitat d’elaborar un
projecte ecològic i sostenible, enriquit
amb els suggeriments de la ciutadania.
Lloc: Masia El Mimó

Neteja Font de l’Orpina
Diumenge 22 de novembre, a les
10.30 h.
Es facilitaran bosses i guants per retirar
les deixalles. Cal portar roba i calçat
còmode.
Punt de trobada: aparcament de
l’escola bressol El Xic (C/ Margarides)
Inscripcions: mediambient@vacarisses.
cat | 93 835 90 02 (ext. 332)

Esports
Vaca-Bike 2015
Diumenge 15 de novembre, a les 9 h.
V Pedalada Bicicleta de Muntanya.
Recorregut d’uns 45 km.
Sortida: Casal del Palà
Organitza: Associació Palà Cultura i
Esport

info

Apunteu al calendari:

Festa de La Marató 2015!
Dissabte 12 i diumenge 13 de
desembre
Aquest any, dedicada a “Les malalties
metabòliques”.
Si voleu participar com a voluntaris i
voluntàries, envieu un correu electrònic
a maratovacarisses@gmail.com
Us hi esperem!

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!

www.flickr.com/vacarisses

www.apcie.org

Busques feina?

