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A finals del mes de juny va tenir lloc la primera reunió entre el con-
sistori i representants de les entitats bancàries que tenen oficines 
a Vacarisses. A aquesta primera trobada hi van assistir els regidors 
Martí Llorens, d’Habitatge, i Anna Singla, regidora d’Acció Social; 
els regidors Ricard Reollo (CiU), Toni Masana (ERC) i Mariano 
Méndez (PP) i representants de la PAHC (Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca i la Crisi) de Vacarisses. Per part de les entitats 
bancàries, hi van ser els directors i representants de zona del 
BBVA i Catalunya Caixa.

La reunió d’aquest estiu va ser una primera presa de contacte 
per parlar del tractament de la problemàtica de les execucions 
hipotecàries i els desnonaments, en el cas particular de Vacaris-
ses. Aquesta reunió és un dels passos a què es va comprometre 
el Ple de l’Ajuntament per treballar per la millora de la situació 
d’aquelles persones del municipi que puguin estar afectades en 
matèria hipotecària. Els representants de les entitats bancàries va 
animar a aquelles persones a posar-se en contacte directament 
amb l’entitat, per poder plantejar mesures en casos particulars.

En aquest sentit, cal recordar que l’Ajuntament ja ofereix un servei 
d’intermediació hipotecària. Es tracta d’un servei totalment gratuït, 
mitjançant un conveni entre l’Ajuntament i el Col·legi d’Advocats 
de Terrassa, en què un advocat atèn les consultes i ofereix asses-
sorament i seguiment complet per a cada cas, des del principi fins 
a la resolució. El servei es gestiona a través del departament de 
Serveis Socials de l’Ajuntament.

Habitatge Comerç

Promoció econòmica
Promoció econòmica

Primer contacte amb les 
entitats bancàries en 
matèria hipotecària

Formació per millorar 
el comerç local

Llocs de treball per 
manteniment dels 
equipaments

La Regidoria de Comerç ha impulsat una jornada 
formativa sobre com “Vendre més a través de les 
xarxes socials”. L’objectiu del taller és donar eines 
als comerços del municipi per millorar, en aquest 
cas, en la difusió.

De totes les xarxes socials, en la que s’ha fet més 
incís és Facebook. Així, els comerciants han vist 
com ser-hi presents i fer-s’hi un espai, amb el que 
això suposa com a possibilitat d’ampliar el camp 
de negoci, poder promocionar els productes... tam-
bé, més enllà de Vacarisses, buscant altre tipus de 
clients per sumar-los als habituals.

El curs és totalment gratuït per als comerciants i s’ha 
ofert amb el suport de la Cambra de Comerç.

Aquest mes de juliol l’Ajuntament ha donat feina a 4 persones, ins-
crites a la Borsa de Treball local, per fer tasques de manteniment 
en equipaments municipals. Aquestes insercions laborals s’han fet 
a través del CIRE (Centre d’Iniciatives per a la Reinserció), amb 
el qual ja s’ha treballat amb convenis en altres àmbits, com en la 
neteja de les franges de protecció d’incendis, per exemple.

L’empresa és qui ha fet el procés de selecció de 4 persones de 
la Borsa de Treball de l’Ajuntament: dos oficials de segona de la 
construcció, un peó de la construcció i un peó de pintura. Co-
mençant el mes de juliol, es farà tasques de manteniment al muni-
cipi: pintura a les escoles Pau Casals, El Cuc i El Xic, així com del 
mobiliari urbà i infantil de parcs. A més de pintura, es farà obres 
d’arranjament de carrers i voreres que estiguin malmeses, i arre-
glar i pintar les parets del cementiri.

El curset s’ha fet en dues sessions, a la Sotacoberta d’El Castell.

L’atur a Vacarisses 
baixa aquesta 
primera meitat d’any
Al mes de març, l’atur a Vacarisses va començar a 
baixar i les xifres són, a mes de juny, de 23 persones 
aturades menys. En el següent gràfic es pot obser-
var el detall de l’evolució de persones aturades.
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Medi Ambient

Ensenyament

Ensenyament

Ensenyament i Estalvi energètic

Utilitza la deixalleria municipal i estalvia
La Deixalleria de Vacarisses és un servei que funciona des de fa més de 
deu anys al municipi. Aquest any s’han introduït algunes modificacions en 
el seu funcionament per tal de solucionar  problemes que havien sorgit 
durant aquest temps de funcionament. Bàsicament, la Deixalleria con-
tinua sent un servei gratuït per a tothom, i és cert que, a patir de l’abril 
de 2013, s’apliquen unes taxes, que només afecten a certs residus i que 
permeten reduir l’abús del servei. La Deixalleria és un servei pel ciutadà, i 
la gestió dels residus d’empreses o grans productors no s’han d’assumir 
amb diners públics. Per aquest motiu, a partir de cert volum en certs resi-
dus s’estableixen unes taxes que són les següents:

L’Ajuntament demana 
a la Generalitat que 
faci la cuina a l’escola 
Pau Casals

Els costos de les escoles de Vacarisses

Metodologia 50/50 per l’estalvi 
energètic: tothom hi guanya

L’Ajuntament ha demanat l’adequació de la cuina offi-
ce de l’escola Pau Casals (la que funciona ara, mit-
jançant línia calenta) i, principalment, que es pugui 
fer cuina in situ, és a dir, cuinar al mateix centre. La 
petició s’ha fet mitjançant un escrit que el Regidor 
d’Ensenyament, Josep Maria Gibert, envia al Director 
General del Departament d’Ensenyament, Jordi Roig, 
així com al Director de Serveis Territorials del Vallès 
Occidental, Lluís Baulenas, argumentant que aquesta 
actuació “millora el funcionament exponencialment i 
augmenta el compliment de les mesures higièniques i 
sanitàries”. La demanda s’ha fet, també, a petició de 
la comunitat educativa i, en especial, de l’AMPA de 
l’escola Pau Casals.

L’Ajuntament aporta més de 4.000 euros per alumne, en el cas de les escoles bressol municipals, i uns 300 euros en les escoles de 
primària. Són dades de la simulació de costos que s’ha fet per aquest proper curs, a Vacarisses:

L’Ajuntament ha presentat diversos equipaments al projecte Euronet 
50/50; es tracta de les dues escoles de primària, l’institut i el Poliespor-
tiu. Aquest projecte europeu, al qual s’ha pesentat candidatura, aplica la 
metodologia 50/50 als equipaments, creant una xarxa europea a favor de 
l’estalvi energètic i la lluita contra el canvi climàtic. El projecte és princi-
palment per a centres educatius, però és obert a altres, com és el cas del 
Poliesportiu.

La metodologia 50/50 té per objectiu compartir incentius econòmics per 
estalviar energia entre les escoles i els municipis. Així, el 50% dels estal-
vis energètics aconseguits amb les mesures d’eficiència empreses pels 
alumnes i usuaris, se’ls retornen monetàriament. L’altre 50% és un estalvi 
net per l’administració que paga les factures.

Amb aquest mètode tothom hi guanya: el 
centre o equipament rep recursos finan-
cers extra, mentre que l’administració re-
dueix la despesa energètica.

En el cas de que esteu fent una obra a casa vostra i, 
sempre i quan es tramiti el corresponent permís d’obres, 
s’augmentarà la quantitat de runa neta que es pot apor-
tar a la Deixalleria gratuïtament, mitjançant uns barems 
que us indicaran els Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

D’altra banda, quantes més vegades a l’any utilitzeu la 
Deixalleria, més reducció es tindrà en el rebut de les 
escombraries, segons els barems següents:

Per qualsevol aclariment no dubteu en 
contactar amb el Departament de Medi 
Ambient al telèfon 93 835 90 02 (ext. 
330) o bé al correu electrònic mediam-
bient@vacarisses.cat

info

Tipus residus aportat Quantitat màxima  Taxa
a Deixalleria anual gratuït 
Runa neta 1000 kg/any 0,10 €/kg
Voluminosos 500 kg/any 0,10 €/kg
Esporga i restes vegetals  1000 kg/any 0,10 €/kg
Fusta neta 500 kg/any 0,10 €/kg
Dissolvents i pintures 10 kg/any 0,20 €/kg
Matalassos  2 unitats/any 0,10 €/kg
Pneumàtics de cotxe, bicicleta i moto  4 unitats/any 2 €/kg
Envasos a pressió (bombones butà, etc) 2 unitats/any 3,00 €/kg

SIMULACIÓ COSTOS ESCOLES VACARISSES 2013
Les dades que consten són previsions de l’exercici 2013, en funció dels ingressos segons padró 12/13 i costos 2012

INGRESSOS

CENTRES
ALUMNES 

2013
COST 2013 FAMILIES

GENERALITAT I 
DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA

AJUNTAMENT
COST 

ALUMNE

APORTACIO 
*ALUMNE 

AJUNTAMENT
ESCOLA PAU CASALS 451 155.856,64 € - € - € 155.856,64 €  345,58 €  345,58 €
ESCOLA FONT DE L’ORPINA 398 116.622,22 € - € - € 116.622,22 € 293,02 € 293,02 €
EB EL CUC 64  431.526,09 € 96.428,00 € 56.000,00 € 279.098,09 € 6.742,60 €  4.360,91 €
EB EL XIC 56  353.675,30 €  76.262,00 € 49.000,00 €  228.413,30 €  6.315,63 €  4.078,81 €
ESCOLA DE MÚSICA 173 210.446,78 € 85.632,65 €  37.950,00 € 86.864,13 € 1.216,46 € 502,10 €
TOTAL 1.142 1.268.127,03 € 258.322,65 € 142.950,00 € 866.854,38 €
* ingressos families extrets dels padrons 2012-2013

Aportacions anuals Percentatge de  
 bonificació
De 4 a 8 5%
De 9 a 12 10%
Més de 12 15%

Els materials que no estan inclosos en aquest llistat, no tenen límit de 
quantitat i són sempre gratuïts.
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Mobilitat

Esports

Acció Social i Promoció Econòmica

Una comissió farà 
el seguiment de les 
actuacions sobre la 
C-58

L’esport està d’enhorabona a 
Vacarisses

Primers passos de la Taula 
per fer front a la crisi

L’herboristeria de Vacarisses     
(c. Major, 1 - Nucli)  93 828 0095

A l’Herboristeria de Vacarisses hi trobareu productes d’alimentació 
biològica, complements naturals per a la salut, productes dietètics, 
prductes d’herbolari... i, amb 30 anys de dedicació a aquest món, 
atenció personalitzada amb recomanacions personalitzades per a 
cada cas. Obre totes les tardes, a més de tenir servei d’encàrrecs a 
domicili.

Restaurant La Bona Brasa      
(c. de les Petúnies, 22 – Can Serra)  93 835 9249

Obert cada dia, des  de l’hora dels esmorzars fins que acaba l’hora 
dels sopars. Al restaurant La Bona Brasa, a Can Serra, s’hi poden fer 
entrepans i menús a més dels esmorzars; ara a l’estiu un gaspatxo 
casolà, asseguts a l’ombra de la terrassa o en racons decorats amb 
encant.

El Concurs! 
Fa uns 30 anys que 
la mestressa es 
dedica al gremi però, 
quants anys fa que 
hi té l’herboristeria a 
Vacarisses?

El Concurs!
Quin nom tenia 
aquest bar restaurant 
abans de dir-se ‘La 
Bona Brasa’?

Coneix el teu comerç

Els premis pels encertants són gentilesa de les empreses que apa-
reixen en aquest concurs. En aquest número, l’Herboristeria ofereix 
un complement d’oli d’onagra, i La Bona Brasa, un esmorzar.

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 el dia 16 d’agost!

El passat 8 de juliol va quedar constituïda la Co-
missió de Seguiment dels acords aprovats al 
Parlament de Catalunya de cara a reduir la si-
nistralitat a la C-58. Arran de la moció aprovada 
al Ple del passat 30 de maig, l’Àrea de Mobilitat 
de l’Ajuntament va convocar a totes les entitats 
i partits polítics per tal de mantenir una primera 
trobada i així iniciar el seguiment de les mesures 
adoptades.

A la convocatòria, on van assistir diferents repre-
sentants de les associacions i partits polítics, es 
van exposar tots els contactes fets i les reunions 
portades a terme fins ara, així com les mesures 
que s’han posat en marxa aquests darrers mesos 
i que han donat, de moment, resultats molt posi-
tius. L’equip de govern valora molt positivament 
la sensibilització de la Direcció General de Ca-
rreteres i la Direcció General de Trànsit vers la 
problemàtica actual. A la mateixa trobada es van 
recollir diferents propostes de cara a possibles 
actuacions que caldrà adoptar en un futur.

L’èxit d’esdeveniments esportius de nivell, com el cas de la Cursa de 
la Campana, se suma a les petites grans fites, com les que ha acon-
seguit el Club Esportiu Vacarisses (CEV) aquesta temporada. Més de 
200 nens i nenes han passat pel campus del CEV, l’any en què l’equip 
del Benjamí B ha aconseguit l’ascens de categoria a segona divisió, 
fet únic al futbol base del Club.

El 8 de juliol es van reunir els representants polítics a l’Ajuntament per 
donar compliment a la moció aprovada per unanimitat en el Ple del 
mes de novembre, per la creació d’una taula per fer front a la crisi. Ja 
hi havia hagut una primera trobada el passar mes de febrer per tractar 
aquesta moció. 

En aquesta última reunió s’han acordat les formes, els temps i periodi-
citat, així com els components de la Taula. Així doncs, la convocatòria 
serà el proper dilluns 7 d’octubre, a les 19h, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament. S’hi reuniran els representants polítics a l’Ajuntament, 
tècnics de l’àrea de borsa de treball i de serveis socials, així com 
representants de les empreses del polígon industrial Can Torrella, en-
titats i associacions de veïns.
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Tancat per vacances
El Punt de Vol se’n va de vacances… torna a obrir el 12 
de setembre!

La Biblioteca El Castell romandrà tancada de l’1 
d’agost al 2 de setembre (ambdós inclosos).

La bústia de retorn 24 h de la Biblioteca també estarà tancada 
durant aquests dies.

El curs que ve s’amplia el Club de 
lectura de la Biblioteca
Entre els mesos de setembre i desembre, de moment, la 
Biblioteca el Castell desdoblarà el Club de Lectura. Les 
inscripcions es faran la primera setmana de setembre i les 
places assignades per ordre d’inscripció.
Detalls, més endavant, a www.vacarisses.cat

Agenda
Festes Majors a les urbanitzacions
Del 6 de juliol al 7 de setembre
Tota la informació i programes a l’agenda del web municipal 
www.vacarisses.cat

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

Edita:

Dipòsit legal: DLB-49450/2003

Maquetació: Mercè Torres

Impressió: Felip Unigrafic, S.L.

Busques feina?

Comunicació

El web municipal s’actualitza
El mes de juliol el web de l’Ajuntament va estrenar un 
nou aspecte i una nova organització dels continguts. 
El canvi més important al web municipal, però, no 
és visible per l’usuari ja que la principal actualització 
és la tecnologia de gestió del portal municipal, que 
ha portat a l’adaptació a nivell d’imatge que rebrà 
l’usuari. Es tracta d’una posada al dia necessària 
per adaptar-se a les tecnologies actuals, que es tra-
dueix en més eines de participació i interacció amb 
el ciutadà i una major accessibilitat als continguts 
del portal municipal.

L’actualització també ha servit per presentar una 
nova estructura dels continguts, amb tota la infor-
mació més a mà. Es manté el protagonisme de les 
notícies i informacions, així com l’agenda, a la pàgi-
na principal, i hi haurà uns nous accessos directes a 
la informació de servei que es consulta de manera 
més habitual. Els menús també s’han simplificat per 
poder arribar a la informació desitjada amb el mí-
nim de clics possibles. L’objectiu és que navegar pel 
portal i trobar-hi la informació necessària sigui molt 
més fàcil, ràpid i còmode a partir d’ara.

Porta vacarisses.cat a tot arreu
El nou aspecte permet consultar el web des de qual-
sevol dispositiu. Amb un disseny que s’adapta a 
qualsevol pantalla, a partir d’ara serà igual de còmo-
de consultar el portal de l’Ajuntament de Vacarisses 
des de l’ordinador de casa, el portàtil, la tauleta o 
el mòbil. Igualment, el web continua adaptat per a 
persones amb necessitats especials d’accessibilitat.

Nova 
estructura de 
menús

Accessos 
directes a 
informació 
de servei

Notícies, 
agenda i 
informació 
d’interès


