
 

 

EN JOAN AMENGUAL I TOMÉ, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES 

 

C E R T I F I C O: Que e l Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 

26 de novembre de 2020 va adoptar, entre d’altres, un acord que transcrit literalment de 

l’esborrany de l’Acta, i a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de dita acta, diu així: 

“Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 24 de novembre de 2016, 
va acordar l’adhesió al “ II Pla de Polítiques de Gènere 2016-2019” del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental, i aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental el dia 21 de 
juliol de 2016, per tal de disposar d’una eina que orienti les accions en matèria de polítiques de 
gènere d’aquest municipi. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Occidental fou l’impulsor del procés d’elaboració del Pla,  amb 
la voluntat de donar suport als municipis de l’ABSS perquè s’hi pugui adherir 
 
Aquest Pla respon al compromís institucional davant la ciutadania per treballar en favor de la 
igualtat de dones i homes i d’incidir i transformar les diferents dimensions de la desigualtat que 
persisteixen a la nostra societat. 
 
Atès que l’esmentat Pla va vèncer i per part del Consell Comarcal s’està duent a terme la seva 
avaluació per tal d’elaborar el Pla de Polítiques de Gènere 2021-2024, coincidint amb el nou 
Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat, el qual també es publicarà el 
2021.  
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en sessió ordinària celebrada en 
data 17 de setembre de 2020, acordà prorrogar el II Pla de polítiques de gènere del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental 2016-2019 fins el 30 de juny de 2021. 
 
Vist que l’article 6 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, insta als ens locals de Catalunya a 
elaborar, aprovar, executar i avaluar plans d’igualtat. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones ,reunida el dia 18 de novembre de 
2020 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent  
 

A C O R D 
 
PRIMER.- Adherir-nos a la pròrroga del “ II Pla de Polítiques de Gènere 2016-2019” del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental fins el 30 de juny de 2021, aprovada pel Ple del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental el dia 17 de setembre de 2020, per tal de continuar disposant 
d’una eina que orienti les accions en matèria de polítiques de gènere d’aquest municipi. 
 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental i a l’Institut Català 
de les Dones de la Generalitat de Catalunya.” 
 
I perquè així consti lliuro la present amb el vistiplau del senyor alcalde, a la data de la signatura 

electrònica. 

 

Vist i plau      El secretari 

L’alcalde 

Antoni Masana i Ubach 
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