
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA TAULA D’ENTITATS DE PARETS DEL VALLÈS

Data: 17 de novembre de 2016
Horari: de 20 a 21.00 h
Lloc: sala d'exposicions de Can Rajoler

Hi assisteixen:
Agrupació  Pessebrista,  Agrupament  Escolta  i  Guia  Sant  Jaume,  Ara  Sarau, Balls  de  saló,
Bàsquet,  Binary  Emotions  Knights,  Centre  Excursionista  CEP,  Atletisme,  Club  d'activitats  de
muntanya  CAM, Colla  castellera  Manyacs, Colla  de  Gegants,  Grallers  i  Bestiari,  COREFO,
Cultures  Avui, Diables, Difusió  de la  cultura  romanesa, Domino, Donants  de  sang del  Vallès
Oriental,  Fotogràfica AFP, Futbol, Futbol Sala, Grup Teatral Som i Serem, Handbol, Hermanados
- Agermanats,  Lúdico-educativa Rodola, Niu d'Art Poètic, Paretana d'Escacs, Parets Contra el
Càncer,  Patí,  Penya  blanc-blava,  Penya  blau–grana, PROdansa,  Pura  Vida  4x4,  Serveis  i
comerços de Parets ASIC, Rialles, Taula de la Memòria Històrica de Parets, Tennis Taula, Triatló,
Triple.

S’inicia la reunió a les 20.05 h amb la salutació del regidor de Cultura, Educació i Joventut que
dóna les gràcies per l'assistència i fa extensiva la satisfacció de tot l’Equip de Govern vers la tasca
realitzada per les entitats municipals.

Ordre del dia

1. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Des del 2 d'octubre de 2016 que va entrar en vigor la Llei 39/2015, les entitats i associacions
tenen l’obligació de comunicar-se telemàticament amb les administracions públiques.

Això vol dir que totes les entitats han de disposar d'un certificat digital, és a dir, d’una certificació
electrònica oficial per a persones físiques i jurídiques que vincula unes dades de verificació de
signatura i en confirma la seva identitat electrònicament. Per tant, permet garantir la identitat d'un
subjecte o entitat. És, doncs, l'equivalent electrònic a un Document d'Identitat.

A l'Ajuntament qualsevol membre de la junta pot fer els tràmits telemàtics, com a representant de
l'entitat, amb el certificat personal o DNI electrònic.  Si no en disposeu, podeu demanar el certificat
electrònic personal, l’IdCat, a l’OAC de l’Ajuntament. El procés es fa al moment.

2. Justificació subvencions 2016 i convocatòria 2017.

Justificació 2016

És obligatori per totes les entitats presentar la justificació telemàticament a través de la seu de
l'Ajuntament a l'adreça: http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/dossier.1

S'ha creat un nou procediment específic per les justificacions, la tramitació es farà a través del
procediment  Justificació de subvencions concedides per l'ajuntament de Parets que trobareu a
l'apartat Beneficis fiscals, ajuts socials i subvencions.

S'ha elaborat un vídeo que mostri com s'ha de procedir per tramitar la justificació i està penjat a la
web de l'Ajuntament – Participació – Entitats i associacions.
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La documentació que s'ha d'adjuntar és:

• Annex 4. Memòria justificativa. MODEL NOU.

• Annex 2. Declaració responsable justificació subvenció. MODEL NOU.

Aquests documents els teniu com adjunts a aquest correu electrònic. També els trobareu penjats
al web municipal (www.parets.cat) en l’apartat per temes/participació/entitats i associacions i a la
part d'informació del tràmit de justificació que hi ha a la seu.

• Factures que justifiquen la subvenció. L'Ajuntament posa a disposició de totes les entitats
la possibilitat d’escanejar les factures en els següents llocs i horaris:

Pavelló d'esports: matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h. Tardes de dilluns i dimarts de
15 a 20.30 h.

Entrada principal Ajuntament: tardes de dilluns a dijous de 15 a 20.30 h.

IMPORTANT: abans d'escanejar les factures totes aquelles entitats que tinguin un volum elevat
de factures o algun dubte, han de passar pel servei corresponent per tal que el tècnic validi les
que són realment necessàries per justificar i per tant escanejar i adjuntar a la justificació.

Convocatòria 2017

Com cada any, un cop aprovat el pressupost per al 2017 es procedirà a l'aprovació de les bases
per les subvencions del 2017 i posterior convocatòria.

Els models dels annexos seran modificats. No serveixen els de l'any 2016.

S’enviarà un correu a totes les entitats amb els nous models i les dates per poder sol·licitar la
subvenció, que també es farà electrònicament.

3. Formació per entitats.

El passat dissabte dia 5 de novembre va tenir lloc el taller sobre la fiscalitat per a entitats, realitzat
per Roger Santiago. Vam passar la presentació per correu a totes les entitats. És un document
molt interessant que podeu tenir en compte totes les entitats. La formació va comptar amb una
assistència de 13 entitats i 27 persones.

El departament de participació té la intenció de continuar oferint aquests tallers de formació. Si
alguna  entitat,  vol  suggerir  algun  tema  formatiu,  ens  ho  pot  fer  arribar  al  correu  de
participació@parets.cat.

4. Formació del Grup de Treball de la Festa Major d'Hivern

Es recorda la formació del Grup de treball per organitzar la Festa Major d'hivern que es celebrarà
del 20 al 23 de gener de 2017. Totes les entitats són convidades a formar-ne part i la primera
reunió serà el dijous 24 de novembre a les 20.00 h a les oficines de Can Rajoler.

Les entitats  interessades han de comunicar-ho Can Rajoler,  al  Josep M.  Valentí,  935739800,
josepmaria.valenti@parets.cat.
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També es demana que totes les entitats que volen celebrar algun acte durant la Festa Major ho
comuniquin abans del dijous 24 per portar-ho a debat a la primera sessió.

5. Projecte Entorn sense fum.

Aquest  projecte  té  per  objectiu  prevenir  el  consum  de  tabac  entre  la  població  jove,  o,
secundàriament, retardar-ne l’inici, mitjançant actuacions en l’àmbit comunitari.

El projecte es basa en el fet que el comportament dels adults té una marcada influència sobre
l’adopció de l’hàbit tabàquic en els infants i joves (modelatge). Seguint aquest model, el projecte
se centra a evitar la presència d’adults fumant en aquells entorns exteriors que són freqüentats
pels infants i joves i en els quals es decideix aplicar el projecte. A tall d’exemple se suggereixen
els següents espais,

• entrades de les escoles i dels centres d’ensenyament secundari.

• Espais esportius descoberts, en especial aquells que poden acollir públic (camps, pistes,
etc.)

• accessos a biblioteques, centres cívics, centres de joves, escoles de música, etc.

• entrades de centres de lleure: caus i esplais.

Per assolir aquest objectiu les actuacions incideixen en tres fonts,

• Actuacions  sobre  els  entorns:  tenen  la  finalitat  de  regular  el  consum  de  tabac  i  de
cigarretes electròniques en els entorns seleccionats, tot informant-ne als usuaris,

• Actuacions sobre els infants i joves: tenen la finalitat d’informar sobre els riscos del tabac i
promoure  l’assertivitat  i  la  seguretat  en  la  presa  de  decisions  mitjançant  activitats
relacionades amb el tabac.

• Actuacions  sobre  els  adults-model  (pares,  professors,  monitors  d’esports,  monitors  de
lleure, etc.): tenen la finalitat de sensibilitzar-los sobre el seu paper de models de cara als
infants. En una altra línia, a més, els adults fumadors, se’ls facilita l’accés als recursos
existents per deixar de fumar, en el cas dels ensenyants i dels monitors esports, a més, es
compta, si és el cas, amb el suport de l’APSCAT pel que fa a tractament farmacològic.

Les pròximes accions seran:

• La  redacció  d'un  manifest  que  signaran  l'Ajuntament,  l'Agència  de  Salut  Pública  de
Catalunya, l'Equip d'Atenció Primària de Parets i les escoles i associacions dels municipis
que es vulguin adherir.

• La modificació de l'Ordenança de convivència ciutadana que ha de determinar els entorns
lliures de fum del municipi.

• La retolació dels entorns que s'hagin decidit.

• Les  campanyes  d'informació,  de  sensibilització,  tallers,  programes  de  deshabituació
tabàquica als professors i monitors esportius i de lleure, etc. a portar a terme.
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6. Temes sobrevinguts.

Es dóna torn de paraules a les entitats per exposar les properes activitats que tenen programades
i per demanar col·laboració a la resta.

Fotogràfica de parets. AFP.
30 setembre 2017. XXXIV Festa de la fotografia.
Amb la coordinació per part de la Federació Catalana de Fotografia, el 2017, aquesta festa se
celebrarà a Parets. L'objectiu és donar a conèixer la identitat present, passada i futura del nostre
poble  a  tots  els  participants,  a  través  de  la  fotografia.  Demanen col·laboració  de  les  entitats
perquè puguin fer  accions  que tinguin a veure  amb la  seva activitat  normal  i  els  participants
d'aquesta festa de la fotografia puguin fer fotografies d'aquestes accions.

Els membres de l'entitat s'ofereixen a participar, fent fotografies, en les diferents activitats que
realitzin la resta d'entitats.
http://www.afparets.com/

Parets contra el Càncer.
25 març 2017. Activitat per recaptar fons per destinar a la investigació pel Càncer.
Organització d'actes durant el matí a la plaça de la Vila amb botifarrada al migdia. Fan una crida a
totes les entitats perquè col·laborin amb alguna activitat.

Centre Excursionista Parets. CEP.
13 maig 2017. Montserrat - Parets
Es demana col·laboració de les entitats per fer actes a la plaça de la vila per amenitzar l'arribada.
Hi ha moltes entitats que ja hi col·laboren però es demana a la resta que encara ho pot fer.
http://www.ceparets.com

Colla castellera Manyacs.
26 novembre 2016. Diada 1r any de la colla.
A la tarda a partir de les 18 h a la plaça Doctor Trueta.
27 novembre 2016. Diada 1r any de la colla.
Al matí a les 12 h a la plaça de la Vila. Demanen gent i col·laboració en aquest dia tan especial per
la Colla en què celebren el seu primer any d'activitat.
Qualsevol persona que es vulgui afegir a la colla serà benvinguda. Es reuneixen els dimarts i
divendres a les 20 h a l'escola Lluís Piquer.

Associació de serveis i comerços de Parets del Vallès. ASIC.
18 desembre 2016. Fira de Nadal i 2a trobada del Caga Tió
Activitats i venda de productes oferts per les botigues del poble.

Donants de sang del Vallès Oriental.
Convida a la gent a donar sang: «sense sang no hi ha vida». Sempre venen per les dues festes
majors i un parell de cops més a l'any.
Parets és poble referent amb un índex de donació de sang elevat.

Parets, Ciutat educadora

Parets se suma, el pròxim 30 de novembre, al Dia Internacional de la Ciutat Educadora.
Per aquest dia es faran tot un seguit d’actes a la sortida dels centres educatius
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A Primària: recollida de postals a la sortida de l'escola (els nens i nenes apunten què és per ells,
què hauria de tenir una ciutat educadora)
Alumnes de l'escola municipal de música amenitzaran l'activitat
ACESCO i NSM a les 16 h (ho fan dins d'horari lectiu)
Pompeu Fabra, Vila Parietes, LLuís Piquer i  Pau Vila a les 16.30 h
Lectura del manifest d'en Sergi Mingote a les 16.30 h al Pau Vila

Secundària: recull de propostes fotogràfiques relacionades amb els 20 punts de la Carta de ciutats
educadores.

Al llarg del matí i tarda: Lliurament a tots els centres (bressol, primària, secundària i biblioteques 
municipals) de la il·lustració de Valentí Gubianas, encarregada per a l'ocasió, i del manifest del Dia
Internacional de la Ciutat Educadora, personalment per part de l'alcalde i el regidor d'educació.

Per a qualsevol altre consulta, us deixem uns enllaços que us poden interessar:

Directori Entitats Parets
Agenda d'activitats

L'acta de la reunió la podeu trobar penjada al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Parets.

Parets del Vallès, 17 de novembre de 2016
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