
EN JOAN AMENGUAL I TOMÉ, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES 
 
C E R T I F I C O: Que per la regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, s’ha dictat el 
Decret núm. 6/2020, de 21 de maig de 2020, amb el contingut literal següent: 
 
“Arran de la situació actual provocada pel COVID'19 i l’estat d’alarma decretat pel govern de 
l’estat, tot i restar a l’espera de les indicacions que vagin arribant de les autoritats sanitàries es 
preveu que les festes majors i activitats d’estiu organitzades per les diferents entitats veïnals i 
que es venien celebrant els mesos de juliol i agost enguany no es podran portar a terme. 
Davant d'aquesta incertesa i el fet de no poder garantir l’adopció de les mesures preventives 
que s’indiquin, també es descarta ajornar-les. 
 
Atès que les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions aprovades 
inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 30 de gener 
de 2020, indiquen que l’objecte de la convocatòria son les subvencions per a Festes majors i 
altres activitats de les entitats veïnals, és a dir, associacions de veïns de Vacarisses inscrites al 
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses, que es duguin a terme en el transcurs 
de l’exercici de 2020 i que aquestes no es podran celebrar. 
 
Atès que si no es porten a terme les festes i les activitats objecte de la convocatòria no es 
podran justificar les despeses de les subvencions i, per tant,  no té cap sentit publicar la 
convocatòria i seguir amb els tràmits previstos que, ara per ara, estan aturats segons la D.A 
tercera del R.D. 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel R.D. 487/2020, de 10 
d’abril que prorroga fins al 26 d’abril del 2020 aquest estat i pel R.D. 492/2020, de 24 d’abril 
que el prorroga fins al 10 de maig de 2020. 
 
Atès que la convocatòria de les subvencions que cada any reben les diferents AAVV per a 
l’organització d’aquestes festes i activitats, es va aprovar per Decret núm, 5/2020 de 10 de 
març, del regidor de participació ciutadana i transparència, la qual en aquest moments  es troba 
pendent de publicació al BOPB. 
 
Vist l’acord arribat amb les diferents entitats veïnals i la pròpia Federació d’AAVV de Vacarisses 
on es planteja el fet de destinar els diners previstos per les festes i activitats a la compra de 
tests, màscares o altres materials necessaris per la lluita contra el corona-virus. 
 

Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 187/2019, de 17 de juny de 
2019, publicat  al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 28 de juny de 2019. 
 

R E S O L C 
 

PRIMER.- Anular i deixar sense efecte la convocatòria per a l’atorgament de subvencions de 
l’Ajuntament de Vacarisses,  en l’àmbit de Participació Ciutadana, a entitats inscrites al Registre 
Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses. 
 
SEGON.- Publicar el present acord a al web municipal,  al tauler d’anuncis de la corporació, a 
l’eTauler i al Portal de la Transparència de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Comunicar a les entitats veïnals el present acord.” 
 
I perquè així consti lliuro la present amb el vistiplau del senyor alcalde, a Vacarisses a data de 
la signatura electrònica 
 
Vist i plau 
L’alcalde 
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